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1. วัตถุประสงค 
คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้จดัทําขึ้นเพือ่ใหเจาหนาที่ของสวนวจิัยกายภาพดิน สํานกัวิทยาศาสตร

เพื่อการพัฒนาที่ดิน และกลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 1 – 12 ใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และเปนการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานเดยีวกนัทั้งสวนกลางและสวนภูมภิาค เพื่อใหเกดิ
ความถูกตอง นาเชื่อถือของขอมูลผลวิเคราะห เปนที่ยอมรับและใหความมั่นใจแกผูรับบริการ 
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2. ผังกระบวนการทํางาน 

ลําดับ กระบวนงาน ใชเวลา ผูรับผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

สวนวิจัยกายภาพดนิไดรับใบสงและคัวอยางดิน
แบบ Core จากศูนยบริการครบวงจร 

บันทึกรายละเอียดใบสงตัวอยางลง
สมุดและตรวจสอบความถูกตองของ

ตัวอยาง (1/2 วัน) 

สวนวิจัยกายภาพดนิไดรับคัวอยางดิน
แบบรบกวนโครงสรางและตรวจสอบ
ความถูกตองของตวัอยาง (5 – 7 วัน) 

วิเคราะหตัวอยางดิน 
แบบไมรบกวนโครงสราง (ดิน Core) 

วิเคราะหตัวอยางดิน 
แบบรบกวนโครงสราง (ดินถุง) 

ความหนาแนนรวม 
ความชื้นในดิน 
การนําน้ําของดิน 

(5 วัน/40 ตัวอยาง) 

ความชื้นท่ีแรงดึงน้าํในดิน 1 
ระดับความดัน 

(8 วัน/48 ตัวอยาง) 

ความชื้นท่ีแรงดึงน้าํในดิน 2 
ระดับความดัน (8 วัน/48 ต.ย.) 

เนื้อดิน (5 วัน/48 ตัวอยาง) 

ความหนาแนนอนุภาค 
(7 วัน/70 ตัวอยาง) 

ความหนาแนนรวมแบบ Clod 
(7 วัน/70 ตัวอยาง) 

อนุภาคขนาด > 2 มม. 
(7 วัน/70 ตัวอยาง) 

รวบรวมขอมูล  คํานวณ  ตรวจสอบผลวิเคราะห 
สงผลวิเคราะหใหศูนยบริการครบวงจร (1 วัน) 
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2.2.1 ผังกระบวนการวิเคราะหเนื้อดิน (Soil texture) 

ลําดับ 
ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะ 

เวลา รายละเอียด ผูรับ 
ผิดชอบ 

1 

 

3 ชม. 

- ช่ังตัวอยางดินแหง (air dried 
soil) ที่ผานตะแกรงรอน (Sieve) 
ขนาด 2 มม.แลว 10 กรัม ลงใน 
Beaker จํานวน 2 ชุด 

น.ส.ปรานอม 
แสงสุวรรณ 

 
 

 

- ตรวจสอบจากผลวิเคราะหคา 
EC จากสวนวิจัยเคมีดิน นายสุทธิภูมิ 

ยิ้มฉลวย 

2 

 

8 ชม. 

- ช่ังตัวอยางดินแหง (air dried 
soil) ที่ผานตะแกรงรอน (Sieve) 
ขนาด 2 มม. แลว 10 กรัม ลงใน 
centrifuge tube ขนาด 100 มล. 
จํานวน 2 ชุด 

- เติมสารละลาย NaOAc 50 มล. 
- อุนบน waterbath อุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 

นายสุทธิภูมิ 
ยิ้มฉลวย 

3 

 

8 ชม. 

- เติม H2O2  แลวนํา beaker ไปตั้ง
บน hot plate ที่อุณหภูมิประมาณ 
400 องศาเซลเซียส 

- สังเกตวา H2O2 ทําปฏิกิริยากับ
อินทรียวัตถุหมดหรือไมโดยดู
จากพรายแกสและสีของดิน ถา
อินทรียวัตถุไมหมดสามารถเติม 
H2O2 ลงไปไดอีก 

นายสุทธิภูมิ 
ยิ้มฉลวย 

4 

 

24 ชม. 

- ถายตัวอยางดินลงใน beaker 
พลาสติก 

- เติมสารละลาย Calgon ตัวอยาง
ละ 10 มล. แลวทิ้งไวประมาณ 
24 ชม. 

น.ส.ปรานอม 
แสงสุวรรณ 
นายสุทธิภูมิ 
ยิ้มฉลวย 

ใช 

เปนดินเค็ม 

ช่ังตัวอยางดิน 

ลางเกลือ 

ทําใหตัวอยาง 
เกิดการแตกตัว 

กําจัด
อินทรียวัตถุ 
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ลําดับ 
ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะ 

เวลา รายละเอียด ผูรับ 
ผิดชอบ 

5 

 

4 ชม. 

- ถายตัวอยางลงใน Cylender 
ขนาด 1,000 มล. ผานกรวย
กรองที่มีตะแกรงขนาด 300 
mesh อนุภาคทรายแปง และ
อนุภาคดินเหนียว จะผานลงไป
ใน Cylender  

นายสุทธิภูมิ 
ยิ้มฉลวย 

6 

 

4 ชม. 

- ใช automatic pipette ดูดตัวอยาง
อนุภาคดินเหนียวซึ่งอยูในสภาพ
แขวนลอย 20 มล. ใสลงใน can 
ที่ทราบน้ําหนักแลว แลวจึง
นําไปเขาตูอบ 

น.ส.ปรานอม 
แสงสุวรรณ 

นายสุทธิภูมิ 
ยิ้มฉลวย 

 
 

 
- ดูจากใบสงตัวอยางวาผูสง
ตัวอยางตองการคา Sand 
Fractions หรือไม 

น.ส.ปรานอม 
แสงสุวรรณ 

7 

 

24 ชม. 

- นําชุดตะแกรงรอนเขาเครื่อง
เขยา (Shaker) เพื่อแยกอนุภาค
ทรายขนาดตางๆ ออกจากกัน 

 

น.ส.ปรานอม 
แสงสุวรรณ 

นายสุทธิภูมิ 
ยิ้มฉลวย 

8 

 

3 ชม. 

- คํานวณเปอรเซ็นตอนุภาคทราย  
ทรายแปง และดินเหนียว และ
จําแนก textural class 

- บันทึกผลลงคอมพิวเตอร 

นายสุทธิภูมิ 
ยิ้มฉลวย 

9 
 

½ ชม. 
- สงผลวิเคราะหใหศูนยบริการ
ครบวงจร 

นายสันติ 
รัตนอานุภาพ 

 

ไมใช 

แยกอนุภาคทราย 

แยกอนุภาคดินเหนียว 

Sand Fractions 

แยก Sand 

ใช 

คํานวณ/บันทึกผล 

สงผลวิเคราะห 
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สงผลวิเคราะห 

2.2.2 ผังกระบวนการวิเคราะหความหนาแนนรวมของดินแบบใชกระบอกดนิ (Core method) 

ลําดับ 
ที่ ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา รายละเอียดงาน ผูรับ 
ผิดชอบ 

1 

 

2 ชม 
(45 ต.ย.) 

1. นําตัวอยางดินที่เก็บดวยกระบอก 
(Core) มาแกะเทปพันออก และเปดฝา
ทั้งสองดาน 

2. ปาดหนาดินทั้งสองดานของกระบอก
ที่บรรจุตัวอยางดินใหเรียบพอดีกับขอบ
กระบอกดวยมีดปาดดิน 

น.ส.เยาวลักษณ 
จูฑะภักดี 

2 

 

2 ชม 
(45 ต.ย.) 

1. เตรียมกระปองสําหรับใสตัวอยางดิน
(core) 

2. นําตัวอยางดินใสกระปอง (ขอ 1.) 
3. ช่ังน้ําหนักกระปอง+กระบอกบรรจุ

ดินเพื่อหาความชื้นของดิน (ตาชั่ง 2 
ตําแหนง) 

นายจิราวุฒิ 
เวียงวงษงาม 

น.ส.เยาวลักษณ 
จูฑะภักดี 

3 

 

1 วัน 
(45 ต.ย.) 

1. นําตัวอยางดินที่ช่ังแลวใสตูอบ 
2. เปดอุณหภูมิตูอบที่ 105-110 องศา C 
3. เปดตูอบเปนเวลาประมาณ 12-15 

ช่ัวโมง 
4. ปดตูอบปลอยตัวอยางเย็นลงใกล

อุณหภูมิหอง 
5. ช่ังตัวอยางที่อบแลว  (Ws-Wa) 
6. ช่ังน้ําหนักของกระบอกเปลา (Wa) 
7. วัดเสนผานศูนยกลาง (2r) และความ

สูงของกระบอกเก็บตัวอยางดิน (h) 

น.ส.เยาวลักษณ 
จูฑะภักดี 

4 
 1 ชม. 

(45 ต.ย.) 
1. คํานวณหาความหนาแนนรวมของดิน 
2. บันทึกผลลงคอมพิวเตอร 

นายจิราวุฒิ 
เวียงวงษงาม 

5 
 

½ ชม. 
1. สงผลวิเคราะหใหศูนยบริการครบ

วงจร 
นายสันติ 

รัตนอานุภาพ 

 

เตรียม
ตัวอยางดิน 

อบตัวอยางดิน 

คํานวณ/บันทึกผล 

ช่ังน้ําหนกั 
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2.2.3 ผังกระบวนการวิเคราะหความชื้นในดิน (Soil Moisture) 

ลําดับ 
ที่ ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา รายละเอียดงาน ผูรับ 
ผิดชอบ 

1 

 

2 ชม 
45 ต.ย. 

1. นําตัวอยางดินใสกระปองสําหรับหา
ความชื้น 

2. ช่ังน้ําหนักจากขอ 1. (เครื่องช่ัง 2 
ตําแหนง) 

3. น้ําหนักที่ได คือ น้ําหนักของดิน + 
น้ําหนักน้ํา+น้ําหนักกระปอง
(Wsw+Wa) 

นายจิราวุฒิ 
เวียงวงษงาม 

น.ส.เยาวลักษณ 
จูฑะภักดี 

2 

 

1 วัน 
45 ต.ย. 

1. นําตัวอยางดินที่ช่ังแลวเปดฝา 
2. นําตัวอยางดินใสตูอบ 
3. เปดอุณหภูมิตูอบที่ 105-110 องศา C 
4. เปดตูอบเปนเวลาประมาณ 12-15 
ช่ัวโมง 

5. ปดตูอบปลอยตัวอยางเย็นลงใกล
อุณหภูมิหอง 

6. ช่ังตัวอยางที่อบแลว 
7. น้ําหนักที่ได คือ น้ําหนักดินแหง + 
น้ําหนักกระปอง (Ws+Wa) 

8. ช่ังน้ําหนักกระปองเปลา + กระบอก
เก็บตัวอยางดิน 

น.ส.เยาวลักษณ 
จูฑะภักดี 

3 

 

30 นาที 
45 ต.ย. 

1. นําผลน้ําหนักที่ไดมาคํานวณหา
ความชื้น 

2. ตามสูตรคํานวณดังนี้ 
%ความชื้น= (Wsw+Wa) - (Ws+Wa) 
                       (Ws+Wa) - Wa 

นายจิราวุฒิ 
เวียงวงษงาม 

4 
 

½ ชม. 
1. สงผลวิเคราะหใหศูนยบริการครบ

วงจร 
นายสันติ 

รัตนอานุภาพ 

 

สงผลวิเคราะห 

ช่ังน้ําหนกั 

อบตัวอยางดิน 

คํานวณ/บันทกึผล 
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2.2.4 ผังกระบวนการวิเคราะหการนําน้ําของดินที่อ่ิมตัวดวยน้าํ (Saturated Hydraulic conductivity) 

ลําดับ 
ที่ ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา รายละเอียดงาน ผูรับ 
ผิดชอบ 

1 

 

1 วัน 
16 ต.ย. 

1. นําตัวอยางดินที่เก็บดวยกระบอก
(Core) มาแกะเทปพันออก และเปดฝา
ทั้งสองดาน 

2. ปาดหนาดินทั้งสองดานของกระบอกให
เรียบพอดีกับกระบอกดวยมีดปาดดิน 

3. ใชผาขาวบางหุมปลายดานคมของ
กระบอกโดยใชยางรัด 

4. ตอกระบอกเปลาเขากับอีกปลายหนึ่ง
ของกระบอกโดยใชยางรถจักรยานรัด
ใหติดกัน อยาใหน้ํารั่วออกมาตาม
รอยตอ 

5. นําตัวอยางใหอิ่มตัวดวยน้ํา โดยแชดาน
ที่หุมดวยผาจมอยูในน้ํา ใหระดับน้ําสูง 
3/4 ของตัวอยางดิน 

6. เมื่อตัวอยางอิ่มตัวดวยน้ําจะเห็นน้ําเออ
เยิ้มอยู 

นายจิราวุฒิ 
เวียงวงษงาม 

น.ส.เยาวลักษณ 
จูฑะภักดี 

2 

 

1 ชม 
16 ต.ย. 

1.ติดตั้ง buchner funnel กับ stand ต้ัง
ตัวอยาง 

2.นําขวดแกวขนาดประมาณ 5,000 mL 
บรรจุน้ําวางไวระดับสูงกวาขอ 1. 

3.ปดปากขวดแกวดวยจุกยาง  เสียบแทง
แกว และแทงแกวรูปตัวยู (กาลักน้ํา) 

4.เตรียมภาชนะรองรับน้ําพรอมกระบอก
ตวง 

นายจิราวุฒิ 
เวียงวงษงาม 

น.ส.เยาวลักษณ 
จูฑะภักดี 

3 

 

2 ชม 
16 ต.ย. 

1. นําตัวอยางที่อิ่มตัวดวยน้ํามาวางบน 
buchner funnel ที่เตรียมไวแลว 

2. ตัดกระดาษกรองเทากับกระบอก
ตัวอยางดินและใชปดไวดานบน
ตัวอยางดิน 

นายจิราวุฒิ 
เวียงวงษงาม 

น.ส.เยาวลักษณ 
จูฑะภักดี 

เตรียมเครื่องมอื 

วัดการนําน้ําของดิน 

เตรียมตัวอยาง
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ลําดับ 
ที่ ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา รายละเอียดงาน ผูรับ 
ผิดชอบ 

   

3. จัดปลายหลอดแกวตัวยูใหอยูเหนือผิว
กระดาษกรองเล็กนอย 

4. กระบอกพลาสติกเปลาบีบเปาลมเขา
ขวดไลน้ําไหลออกจากขวดลงบน
ตัวอยางดิน 

5. สังเกตุระดับผิวน้ําในกระบอกดานบน 
โดยใชแทบกระดาษทําระดับไว หาก
คงที่ก็จับเวลา และใชบีกเกอรรองรับ
น้ําที่ไหลผานตัวอยางดินลงมา 

6. เวลาประมาณ 30 นาทีสําหรับน้ําไหล
เร็ว หรือ 1 ชม.สําหรับน้ําที่ไหลชา (t) 

7. นาํน้ําที่รองรับไดไปตวงดวยกระบอก
ตวง (Q) 

8. วัดความสูงของระดับน้ํา และบวก
ความสูงกระบอกตัวอยางดิน (H) 

9. วัดความสูงของกระบอกตัวอยางดิน 
(L) และเสนผานศูนยกลางเพื่อ
คํานวณหาพื้นที่หนาตัด (A) ของ
ตัวอยางดิน 

 

4 

 

1 ชม. 
16 ต.ย. 

คํานวณหาคาการนําน้ําของดิน 
 K = Q.L 
 A.t.H 
A = พ้ืนที่หนาตัดของตัวอยางดิน (ซม.2) 
 t = ระยะเวลาที่รองรับน้ําไว (ชม.) 
Q = ปริมาณน้ําที่รองรับไว (ชม.3) 
L = ความสูงของตัวอยางดิน (ซม.) 
H = ความสูงของตัวอยางดิน + ความสูง

ของระดับน้ําเหนือดินที่คงที่ (ซม.) 

นายจิราวุฒิ 
เวียงวงษงาม 

5 
 

½ ชม. 
1. สงผลวิเคราะหใหศูนยบริการครบ

วงจร 
นายสันติ 

รัตนอานุภาพ 
สงผลวิเคราะห 

คํานวณ/บันทึกผล 
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2.2.5 ผังกระบวนการวิเคราะหหาความชื้นของดนิที่แรงดึงบรรยากาศตางๆ (1/100, 1/20, 1/10, 
1/3 bar ) จากตวัอยางดนิที่ไมรบกวนโครงสราง (Undisturbed soil samples) 

ลําดับ 
ที่ ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา รายละเอียดงาน ผูรับ 
ผิดชอบ 

1 

 

1/2 วัน 
48 ต.ย. 

1 .เตรียมตัวอยางดินที่เก็บแบบรักษา
โครงสราง โดยแตงตัวอยางดินให
ปริมาตรของดินเทากับปริมาตรของ
กระบอก (Core) 

2.วางตัวอยางดินลงบน pressure plate 
โดยใหเนื้อดินสัมผัสกับ plate มาก
ที่สุด 

น.ส.ลลิดา 
ชัยเนตร 

นายวิเชียร 
เสือโรจน 

2 

 

1-3 วัน 
48 ต.ย. 

1. นําตัวอยางดินที่เตรียมไวจากขั้นตอนที่ 
1 วางในถาดวงกลม 

2. เติมน้ําลงบน pressure plate ใหอยูใน
ระดับ 3/4 ของความสูง core และคอย
เติมน้ําเมื่อระดับน้ําลดลง ต้ังทิ้งไว 1-3  
คืน (แลวแตชนิดของเนื้อดิน)  เพื่อให
ดินอิ่มตัวดวยน้ํา 

น.ส.ลลิดา 
ชัยเนตร 

นายวิเชียร 
เสือโรจน 

3 

 

4-7 วัน 
48 ต.ย. 

1. เมื่อตัวอยางดินอิ่มตัวแลว ดูดน้ําที่แช
ตัวอยางดินทิ้ง ใหเหลือน้ําไวเพียง
บางสวน 

2. วางตัวอยางดินที่เตรียมไว ลงใน 
presure chamber ปดฝา pressure 
chamber ปรับความดันใหคงที่ตาม
ตองการ (ที่ 1/3 bar สังเกตุจากระดับ
ความสูงของปรอท) 

3. รองรับน้ําที่ระบายออก 

4. ควบคุมแรงดันใหคงที่อยูตลอด (ทุกๆ 
1 ช่ัวโมง) จนน้ําอยูในสภาวะสมดุลย 
คือน้ําหยุดไหล ออกจากสายน้ําทิ้ง 

น.ส.ลลิดา 
ชัยเนตร 

นายวิเชียร 
เสือโรจน 

แชตัวอยางดิน 
ใหอิ่มตัวดวยน้ํา 

วัดการนําน้ําของดิน 

เตรียมตัวอยางดิน 
ลงบน pressure plate 
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ลําดับ 
ที่ ผังกระบวนการ 

ระยะ 
เวลา รายละเอียดงาน 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

4 

 

1/2 วัน 
48 ต.ย. 

1. ปดสายยางระบายน้ําออกดวยที่หนีบ  
ปดวาลวลมเขา (air input)ไมใหอากาศ
เขาไปใน chamber 

2. เปดวาลวลมออก (air output) ปลอยให
อากาศใน chamber ที่มีความดันสูงกวา
ระบายออกจนมีความดันอากาศเทากับ
ภายนอก จึงเปดฝา pressure chamber 

3. ช่ังน้ําหนักดิน core พรอมกระปอง(can) 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 7 cm สงู 3 cm 
ดวยเครื่องช่ัง 2 ตําแหนง บันทึกผลใน
สมุด 

น.ส.ลลิดา 
ชัยเนตร 

นายวิเชียร 
เสือโรจน 

5 

 

31.5 วัน 
48 ต.ย. 

 นําตัวอยางดินแบบรักษาโครงสราง 48 
ต.ย. กลับไปทําการวิเคราะหซ้ําโดยปรับ 
เปลี่ยนไปครั้งละ 1 ระดับ ต้ังแตขั้นตอน
การแชดินใหอิ่มตัวดวยน้ํา และปรับแรง 
ดันที่ 1/10, 1/20 และ1/100 (โดยสังเกตุ
จากระดับความสูงของน้ําที่แรงดัน 
1/10 = 100 cm, 1/20 =50 cm และ 
1/100 = 10 cm) จนครบทุกระดับ 

น.ส.ลลิดา 
ชัยเนตร 

นายวิเชียร 
เสือโรจน 

6 

 
3 วัน 

48 ต.ย. 

 นําตัวอยางดิน core พรอมภาชนะ (can) 
ไปอบที่อุณหภูมิ 105-110 °C เปนเวลา
ตอเนื่อง 24 ช่ัวโมง หรือ 3 วันทําการ/
วันละ 8 ชม. 

น.ส.ลลิดา 
ชัยเนตร 

นายวิเชียร 
เสือโรจน 

7 

 

1/2 วัน 
48 ต.ย. 

1. นําตัวอยางดินออกจากตูอบ ทิ้งไวให
เย็นในโถดูดความชื้น (desiccator) 

2. ช่ังน้ําหนักดวยเครื่องช่ัง 2 ตําแหนง 
บันทึกผลในสมุด 

น.ส.ลลิดา 
ชัยเนตร 

นายวิเชียร 
เสือโรจน 

 

แชตัวอยางดิน 
ใหอิ่มตัวดวยน้ํา 

วัดการนําน้ําของดิน 

ช่ังน้ําหนัก 
ตัวอยางดิน 

วัดการนําน้ําของดิน 
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ลําดับ 
ที่ ผังกระบวนการ 

ระยะ 
เวลา รายละเอียดงาน 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

8 

 

1 วัน 
48 ต.ย. 

1. ใชคอนยางเคาะตัวอยางดินออกจาก 
Core ลางทําความสะอาดภาชนะ 
(Can+Core) 

2. นําภาชนะไปอบที่อุณหภูมิ 105-110 °C 
จนภาชนะแหง 

น.ส.ลลิดา 
ชัยเนตร 

นายวิเชียร 
เสือโรจน 

9 

 
1/2 วัน 
48 ต.ย. 

1. นําภาชนะ (Can+Core) ออกจากตูอบ 
ทิ้งไวใหเย็น 

2. ช่ังน้ําหนัก(Can+Core) ดวยเครื่องช่ัง 2 
ตําแหนง บันทึกผลในสมุด 

น.ส.ลลิดา 
ชัยเนตร 

นายวิเชียร 
เสือโรจน 

10 
 1/2 วัน 

48 ต.ย. 
 วัดเสนผานศูนยกลางและความสูง Core 
ดวยเวอรเนีย บันทึกผลลงสมุด 

น.ส.ลลิดา 

นายวิเชียร 

11 

 
1/2 วัน 
48 ต.ย. 

 คํานวณผลหา 

 % ความชื้นโดยน้ําหนัก 

 และ % ความชื้นโดยปริมาตร 

น.ส.ลลิดา 
ชัยเนตร 

12 
 

½ ชม. 
 สงผลวิเคราะหใหศูนยบริการครบ
วงจร 

นายสันติ 
รัตนอานุภาพ 

 

ช่ังน้ําหนัก 
ภาชนะที่อบแหง

วัดเสนผานศูนยกลาง 
และความสูง Core 

เคาะตัวอยางดินออก 
ลางทําความสะอาด
ภาชนะ และนําไปอบ 
ที่อุณหภูมิ 105-110 °C 

คํานวณผล 

สงผลวิเคราะห 
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2.2.6 ผังกระบวนการวิเคราะหหาความชื้นของดินที่แรงดึงบรรยากาศตางๆ (1/3, 1, 3, 15 bar ) 
จากตัวอยางดนิรบกวนโครงสราง (Disturbed soil samples) 

ลําดับ 
ที่ ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา รายละเอียดงาน ผูรับ 
ผิดชอบ 

1 

 

1/2 วัน 
48 ต.ย. 

1 สวม pressure plate ลงในวงเหล็ก 
เพื่อใหขอบยางรอบๆ plate ต้ังขึ้น 

2. เทน้ํากรองลงบน plate ไมใหเกินความ
สูงของขอบยาง 

3. ทิ้งไว 1 คืน หรือไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง 
เพื่อให plate อิ่มตัว 

น.ส.ลลิดา 
ชัยเนตร 

นายวิเชียร 
เสือโรจน 

2 

 

1 วัน 
48 ต.ย. 

1. เมื่อ plate อิ่มตัวแลว เทน้ําที่แช plate ทิ้ง 

2. วางวงแหวนยางลงบน pressure plate  
ตักดินผึ่งแหง (air dry) ที่ผานการบด
และรอนผานตะแกรง 2 mm แลวดวย
ชอน ใสลงในวงแหวนใหเต็ม 

3. เติมน้ําลงบน pressure plate ที่อยูรอบ
นอกวงแหวนยางใหอยูในระดับปริ่มน้ํา 
และคอยเติมน้ําเมื่อระดับน้ําลดลง ต้ัง
ทิ้งไว 1 คืน หรือมากกวา (แลวแตชนิด
ของเนื้อดิน) เพื่อใหดินอิ่มตัวดวยน้ํา 

น.ส.ลลิดา 
ชัยเนตร 

นายวิเชียร 
เสือโรจน 

3 

 

4-7 วัน 
48 ต.ย. 

1. เมื่อตัวอยางดินอิ่มตัวแลว ดูดน้ําที่แช
ตัวอยางดินทิ้ง ใหเหลือน้ําไวเพียงบางสวน 

2. วางลงใน presure chamber ปดฝา 
pressure chamber ปรับความดันใหคงที่
ตามตองการ (ที่ 1/3, 1, 3, 15 bar) โดย
สังเกตุจากระดับความสูงของปรอทที่ 
1/3 bar หรือ gauge meter ที่ 1, 3, 15 bar 

3. รองรับน้ําที่ระบายออก 
4. ควบคุมแรงดันใหคงที่อยูตลอด (ทุกๆ 

1 ช่ัวโมง) จนน้ําอยูในสภาวะสมดุลย 
คือน้ําหยุดไหล 

น.ส.ลลิดา 
ชัยเนตร 

นายวิเชียร 
เสือโรจน 

เตรียมตัวอยางดิน 
ลงบน pressure plate 

วางตัวอยางใน 
pressure chamber 

ปรับความดันใหคงที่
ตามตองการ 

เตรียม pressure plate
ใหอิ่มตัว 
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ลําดับ 
ที่ ผังกระบวนการ 

ระยะ 
เวลา รายละเอียดงาน 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

4 

 

 

1. เตรียม กระปอง(can) ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 5 cm สูง 3 cm จํานวนเทากับ
ตัวอยางดิน 

2. ช่ังน้ําหนัก can เปลา ดวยเครื่องช่ัง 3 
ตําแหนง บันทึกผลในสมุด 

น.ส.ลลิดา 
ชัยเนตร 

นายวิเชียร 
เสือโรจน 

5 

 

1 วัน 
48 ต.ย. 

1. เมื่อ pressure chamber อยูในสภาวะ
สมดุลย คือ น้ําหยุดไหลออกจากสาย 
น้ําทิ้ง 

2. ปดสายยางระบายน้ําออกดวยที่หนีบ  
ปดวาลวลมเขา (air input) ไมใหอากาศ
เขาไปใน chamber เปดวาลวลมออก 
(air output) ปลอยใหอากาศใน chamber 
ที่มีความดันสูงกวาระบายออกจนมี
ความดันอากาศเทากับภายนอก จึงเปด
ฝา pressure chamber 

3. นําตัวอยางดินออกจากวงยาง ใสใน can 
ที่เตรียมไว 

4. นําไปช่ังน้ําหนักดวยเครื่องช่ัง 3 ตําแหนง 
บันทึกผลในสมุด 

น.ส.ลลิดา 
ชัยเนตร 

นายวิเชียร 
เสือโรจน 

6 

 
3 วัน 

48 ต.ย. 

 นําตัวอยางดินในขั้นตอนที่ 5 ไปอบที่
อุณหภูมิ 105-110 °C เปนเวลาตอเนื่อง 
24 ช่ัวโมง หรือ 3 วันทําการ/วันละ 8 
ช่ัวโมง 

น.ส.ลลิดา 
ชัยเนตร 

นายวิเชียร 
เสือโรจน 

7 

 

1/2 วัน 
48 ต.ย. 

1. นําตัวอยางดินออกจากตูอบ ทิ้งไวให
เย็นในโถดูดความชื้น (desiccator) 

2. ช่ังน้ําหนักดวยเครื่องช่ัง 2 ตําแหนง 
บันทึกผลในสมุด 

น.ส.ลลิดา 
ชัยเนตร 

นายวิเชียร 
เสือโรจน 

ช่ังน้ําหนัก 
ตัวอยางดิน 

อบตัวอยางดิน 
ที่อุณหภูมิ 105-110 °C 

เตรียมช่ังน้ําหนัก
ภาชนะ (can) 

สําหรับใสตัวอยางดิน 

ช่ังน้ําหนัก 
ตัวอยางดินที่อบแหง
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ลําดับ 
ที่ ผังกระบวนการ 

ระยะ 
เวลา รายละเอียดงาน 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

8 

 
1/2 วัน 
48 ต.ย. คํานวณผลหา % ความชื้นโดยน้ําหนัก 

น.ส.ลลิดา 
ชัยเนตร 

9  
½ ชม. 

 สงผลวิเคราะหใหศูนยบริการครบ
วงจร 

นายสันติ 
รัตนอานุภาพ 

 

คํานวณผล 

สงผลวิเคราะห 



เรื่อง  กระบวนการวิเคราะหดินทางกายภาพ 
เอกสารเลขที ่ OSD-04 ปรับปรุงครั้งท่ี  01 ฉบับท่ี  01 คูมือการปฏิบตัิงาน 

กระบวนการวิเคราะหดิน น้ํา พืช วันท่ีบังคับใช 1 ตุลาคม 2553 หนาท่ี  15 ของ   72 
 

2.2.7 ผังกระบวนการวิเคราะหหาอนุภาคดินขนาดใหญกวา 2 mm โดยปริมาตร 

ลําดับ 
ที่ ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา รายละเอียดงาน ผูรับ 
ผิดชอบ 

1 

 

เติมน้ํากรองลงในกระบอกตวงขนาด 
1,000 mL 

ฑิมพิกา 
เกษมสุขไพศาล 

วรรณวิศา 
ขอเยี่ยมกลาง 

2 
  เติมตัวอยางดินที่ผ่ึงแหงแลวลงใน

กระบอกตวงจนไดปริมาณน้ําและ
ตัวอยางดินรวมกัน 600 mL 

ฑิมพิกา  
และ 

วรรณวิศา 

3 

 1. เทตัวอยางดินและน้ําในกระบอกตวง
ออก 

2. รอนตัวอยางดินบนตะแกรงขนาด 2 
mm ในน้ํา จนเหลือแตกรวดที่คางบน
ตะแกรง 

ฑิมพิกา 
เกษมสุขไพศาล 

วรรณวิศา 
ขอเยี่ยมกลาง 

4 

 1. เติมน้ําในกระบอกตวงขนาด 1,000 mL 
จํานวน 500 mL อีกครั้ง 

2. นําตัวอยางกรวดที่คางบนตะแกรงเท
กลับลงไปในกระบอกตวง 

ฑิมพิกา 
เกษมสุขไพศาล 

วรรณวิศา 
ขอเยี่ยมกลาง 

5 
 

1 วัน 
20 ตัวอยาง 

1. อานคาปริมาตรที่ได (เปนของกรวด) 

2. คํานวณผลการทดลอง 

ฑิมพิกา 

วรรณวิศา 

6 
 

½ ชม. สงผลวิเคราะหใหศูนยบริการครบวงจร นายสันติ 
รัตนอานุภาพ 

 

สงผลวิเคราะห 

เติมตัวอยางดินลงใน
กระบอกตวงลงใน
กระบอกตวง 

เติมน้ํากรองลงใน
กระบอกตวง 

เทตัวอยางดินและน้ําออก 
รอนตัวอยางดินบน

ตะแกรง 

เติมน้ําในกระบอกตวงอีก
คร้ัง นําตัวอยางกรวดที่คาง
บนตะแกรงเทกลับลงไป

ในกระบอกตวง 

อานคาปริมาตรที่ไดและ
คํานวณผลการทดลอง 
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2.2.8 ผังกระบวนการวิเคราะหหาความหนาแนนรวมของดินโดยวิธี clod method 

ลําดับ 
ที่ ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา รายละเอียดงาน ผูรับ 
ผิดชอบ 

1 
 

1. เลือกกอนดินแหง (oven-dry clod) ที่มี
น้ําหนักประมาณ 30 g 

2. ปดฝุนหรืออนุภาคดินที่ไมเกาะติดแนน
กับกอนดินออกโดยแปรงสีฟนหรือ
แปรงปดขนาดเล็ก 

ฑิมพิกา 
เกษมสุขไพศาล 

วรรณวิศา 
ขอเยี่ยมกลาง 

2 

 1. ผูกกอนดินดวยเสนดาย สังเกตใหแขวน 
ลอยในอากาศได 

2. นําไปชั่งโดยใชเครื่องช่ัง triple beam 
(W) ควรเก็บกอนดินนี้ใน dessicator 
กอนนําไปใช 

ฑิมพิกา 
เกษมสุขไพศาล 

วรรณวิศา 
ขอเยี่ยมกลาง 

3 

 1. อุน paraffin ที่อุณหภูมิประมาณ 59 oC 
ในบีกเกอรขนาด 500 mL 

2. หยอนกอนดินลงไปให paraffin ทวม
กอนดินทั้งหมดประมาณ ไมเกิน 1 วินาที 

3. ยกกอนดินขึ้น เมื่อ paraffin แข็งตัว 
สํารวจดูวา paraffin  เคลือบกอนดิน
ทั่วถึงหรือไม มิฉะนั้น ควรจุมลงไปใน 
paraffin เหลวอีกครั้ง 

ฑิมพิกา 
เกษมสุขไพศาล 

วรรณวิศา 
ขอเยี่ยมกลาง 

4 
  ช่ังกอนดินทีเ่คลือบดวย paraffin 

(Wp) โดยใชเครื่องชั่ง triple beam 

ฑิมพิกา 
วรรณวิศา 

5 
 

1 วัน 
50 ตัวอยาง 

 ช่ังกอนดินที่เคลือบดวย paraffin ในน้ํา
โดยใหกอนดินแขวนอยูใตน้ํา (Ww) 

ฑิมพิกา 
วรรณวิศา 

6 
 

½ ชม. 
 สงผลวิเคราะหใหศูนยบริการครบ
วงจร 

นายสันติ 
รัตนอานุภาพ 

 

สงผลวิเคราะห 

ผูกกอนดินดวยเสนดาย 
นําไปชั่งดวยเครื่องชั่ง 

Triple beam 

กอนดินแหง 30 g 

หยอนกอนดินลงใน 
paraffin ที่มีอุณหภมูิ 59 oC 

ชั่งกอนดินที่เคลือบดวย 
paraffin ในน้ํา 

ชั่งกอนดินที่เคลือบดวย 
paraffin 
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2.2.9 ผังกระบวนการวิเคราะหหาความหนาแนนของอนุภาคดิน 

ลําดับ 
ที่ ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา รายละเอียดงาน ผูรับ 
ผิดชอบ 

1 

 1. ช่ังน้ําหนัก volumetric flask ขนาด 50 
mL ที่แหงและสะอาด 

2. บันทึกน้ําหนักไว (Wa) โดยใชเครื่อง
ช่ังทศนิยม 2 ตําแหนง 

ฑิมพิกา 
เกษมสุขไพศาล 

สุภาพร 
โภคาพานิชย 

2 

 1. คอยๆ เติมน้ํากรองซึ่งไลอากาศออกแลว 
(โดยการตมน้ํากรองประมาณ 1,800 mL 
ในบีกเกอรขนาด 2,000 mL ที่ต้ังบน hot 
plate ตมนาน 1 ช่ัวโมงหรือจนกวาฟอง 
อากาศในน้ําจะหมดและปลอยให เย็นลง
ที่อุณหภูมิหอง)  ใน volumetric flask 
จนถึงขีดบนคอขวดซึ่งไดปริมาตร 50 mL 

2. เช็ดภายนอก volumetric flask ใหแหง
ดวยผาสะอาดหรือกระดาษทิชชูแลวช่ัง
น้ําหนัก (Wsw) 

ฑิมพิกา 
เกษมสุขไพศาล 

สุภาพร 
โภคาพานิชย 

3 

 

1 วัน 
70 ตัวอยาง 

 เทน้ํากรองใน volumetric flask ลงใน
บีกเกอรขนาด 2,000 mL volumetric 
flask เตรียมไวสําหรับใชในการตมดิน
ตอไปในขั้นตอนที่ 5 และนําไปอบให
แหงในตูอบใชเวลาประมาณ 3-4 ช่ัวโมง 

ฑิมพิกา 
เกษมสุขไพศาล 

สุภาพร 
โภคาพานิชย 

4 

 
½ วัน 

70 ตัวอยาง 

 ถายตัวอยางดิน (air dry) ประมาณ 10 g 
ลงใน volumetric flask โดยใชกรวย
ขนาดเล็ก แลวบันทึกน้ําหนักดินที่เปน 
air dry weight ไว (Ws) 

สุภาพร 
วรรณวิศา 

5 

 

3-4 วัน 
70 ตัวอยาง 

1. นํา volumetric flask ในขั้นตอนที่ 4 
เติมน้ํากรองที่ผานการตมใหเดือดและ
ปลอยใหเย็นประมาณ 15 mL 

 

ฑิมพิกา 
เกษมสุขไพศาล 

สุภาพร 
โภคาพานิชย 

เติมน้ํากรองลงใน  
volumetric flask ตมไล
อากาศ ระหวางตม 

ชั่ง น.น. ดิน 10 g ลงใน 
volumetric flask 

เติมน้ํากรองใน 
volumetric flask จนได
ปริมาตร 50 mL แลวชั่ง

น้ําหนัก 

ชั่งน้ําหนัก 
volumetric flask 

ทน้ําออกจาก volumetric 
flask และนําไปอบในตูอบ

ใหแหง 
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5 
(ตอ) 

 
3-4 วัน 

70 ตัวอยาง 

2. นําไปตมบน hot plate เพื่อไลอากาศที่
ละลายอยูในน้ํากรองและติดอยูกับ
อนุภาคดิน (entrapped air) ระวังอยา
ใหเดือดจนลน ตมจนฟองอากาศหมด 
ซึ่งใชเวลาประมาณ 3-4 วัน ระหวางตม
ควรเขยา volumetric flask เบาๆ เปน
ครั้งคราวเพื่อกันไมใหฟองลน 

ฑิมพิกา 
เกษมสุขไพศาล 

สุภาพร 
โภคาพานิชย 

6 

 

1 วัน 
70 ตัวอยาง 

1. ต้ัง volumetric flask ที่ตมแลวไวจน
เย็นเทากับอุณหภูมิหอง 

2. คอยๆ เติมน้ํากรองซึ่งไลอากาศออก
แลว (โดยการตมและปลอยใหเย็นลง) 
ใน volumetric flask 

3. เช็ดภายนอกใหแหงดวยผาสะอาดหรือ
กระดาษทิชชูแลวช่ังน้ําหนัก (Wsw) 

ฑิมพิกา 
เกษมสุขไพศาล 

สุภาพร 
โภคาพานิชย 

7 
 

½ ชม. สงผลวิเคราะหใหศูนยบริการครบวงจร 
นายสันติ 

รัตนอานุภาพ 

 

สงผลวิเคราะห 

เติมน้ํากรองลงใน  
volumetric flask ตมไล
อากาศ ระหวางตม 
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3. ขอบเขต 
เร่ิมจากสวนวิจยักายภาพดินไดรับใบสงตัวอยางดินจากศูนยบริการครบวงจร เจาหนาที่จะ

ตรวจสอบและบันทึกลงสมุดรับตัวอยางดิน ถาตัวอยางดินเปนแบบรักษาโครงสรางหรือ Core 
ทางสวนฯ จะไดรับตัวอยาง Core พรอมใบสงตัวอยางพรอมกัน สวนตัวอยางดินแบบรบกวน
โครงสรางดินหรือดินถุง ทางศูนยฯ จะจดัสงไปเตรียมตวัอยางดนิกอนที่หองเตรียมตวัอยางดนิ และ
สงมายังสวนวจิัยกายภาพดิน จากนัน้ตัวอยางดินจะถูกนําไปวิเคราะหตามรายการวิเคราะหที่ผูสง
ตัวอยางกําหนดมา เมื่อวิเคราะหเสร็จเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล บันทึกลงโปรแกรมบริหารงานวิเคราะหดิน และสงผลวิเคราะหกลับไปทีศู่นยบริการครบ
วงจร 

4. ความรับผดิชอบ 
4.1 ผูอํานวยการสวนวิจัยกายภาพดิน 

มีหนาที่บริหารแผนเงิน แผนงาน แผนปฏิบัติงานของบุคลากรในสวนฯ โดยกํากบัดูแล 
ควบคุม ส่ังการ นักวิทยาศาสตร ลูกจางประจาํ พนักงานราชการ และลูกจางจางเหมา ให
ปฏิบัติงานวิเคราะหสําเร็จลุลวงตามภาระกิจของแผนทีว่างไว พรอมทั้งใหคําปรึกษา แกไข
ปญหาตางๆ ของสวนฯใหหมดไป นอกจากนี้ยังสงเสริมใหมีการปรับปรุงพัฒนาองคความรู
ของบุคลากร เครื่องมือ และวิธีการวิเคราะหตางๆ ใหกาวหนาทนัสมัยเปนปจจุบนั เพื่อให
หองปฏิบัติการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

4.2 นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 
มีหนาที่วเิคราะหตวัอยาง ใชเครื่องมือที่ยุงยากซับซอน คาํนวณและบนัทึกผลวิเคราะห 
แปลผลและใหคําแนะนําแกผูรับบริการได 

4.3 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ 
หนาที่วเิคราะหตัวอยาง ใชเครื่องมือที่ยุงยากซับซอนปานกลาง คํานวณและบนัทึกผล
วิเคราะห แปลผลและใหคําแนะนําเบื้องตนแกผูรับบริการได 

4.4 นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ 
หนาที่วเิคราะหตัวอยาง ใชเครื่องมือพื้นฐานที่ไมยุงยากซับซอน  คาํนวณและบันทกึผล
วิเคราะห ภายใตการดแูลของ ผอ.สวนฯ หรือนักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 

4.5 นักวิทยาศาสตร (พนักงานราชการ) 
หนาที่วเิคราะหตัวอยาง ใชเครื่องมือที่ยุงยากซับซอนปานกลาง คํานวณและบนัทึกผล
วิเคราะห โดย ผอ.สวนฯ มอบหมายใหทํางานอิสระ เชื่อถือไววางใจ 
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4.6 นักวิทยาศาสตร (ลูกจางจางเหมา) 
หนาที่เปนผูชวยนกัวิทยาศาสตรในการวเิคราะหตวัอยาง รวบรวมและบนัทึกผลวเิคราะหลง
โปรแกรมบริหารงานวิเคราะหดนิ ภายใตการดูแลของนกัวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 

4.7 พนักงานหองปฏิบัติการ (ลูกจางประจํา) 
หนาที่เปนผูชวยนกัวทิยาศาสตรในการวิเคราะหตัวอยาง คํานวณและบันทึกผลวิเคราะห 
ภายใตการดแูลของนักวิทยาศาสตร 

4.8 พนกังานหองทดลอง (ลูกจางจางเหมา) 
หนาที่เปนผูชวยนกัวทิยาศาสตรในการวิเคราะหตัวอยาง ภายใตการดแูลของ
นักวิทยาศาสตร 

4.9 เจาหนาทีห่องทดลอง (ลูกจางจางเหมา) 
หนาที่ชวยนกัวิทยาศาสตรลางอุปกรณวิทยาศาสตร ทําความสะอาดหองปฏิบัติการ และ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

5. คําจํากัดความ 
เนื้อดิน (Soil Texture ) 

หมายถึง สัดสวนโดยน้ําหนกัของกลุมอนุภาคที่มีขนาดเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ซ่ึงประกอบดวย
ทราย (sand)  ทรายแปง (silt)  และดนิเหนยีว (clay) ที่วิเคราะหไดในหองปฏิบัติการ อนุภาคทั้ง 2 
ชนิดนี้ เมื่อประกอบกนัในสดัสวนตางๆ กนั จะได 12 ประเภทหรือช้ันเนื้อดิน 

ความหนาแนนรวม (Bulk Density) 
อัตราสวนระหวางน้ําหนกัแหงของดนิกบัปริมาตรรวม (bulk volume) ของดิน 

ความหนาแนนอนุภาค (Particle Density) 
อัตราสวนระหวางน้ําหนกัของดินแหงกบัปริมาตรของอนภาคนั้น 

ความชื้นในดนิ (Soil Moisture) 
น้ําซึ่งถูกดูดซับบนผิวอนุภาคดินหรือขังอยูช่ัวคราวหรืออยูในสภาวะไอน้ําในชองระหวาง

อนุภาคดิน น้ําเหลานี้สามารถทําใหหมดไดเมื่ออบที่อุณหภูมิ 105 – 110 องศาเซลเซียส ไมนอย
กวา 24 ช่ัวโมง 

ความชื้นที่แรงดึงน้ําในดิน (Moisture Retention) 
ปริมาณความชื้นที่เหลืออยูในชองวางในดนิซึ่งสัมพันธกับแรงดึงขนาดหนึ่งๆ จากผวิ

อนุภาคดิน 
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สภาพการนําน้าํ (Hydraulic Conductivity) 
1. ความสามารถของดินในการใหน้ําไหลผานซึ่งขึ้นอยูกับสมบัติของดิน คือ ขนาดและ

ความตอเนื่องของชอง และสมบัติของน้ํา คือ ความเปนของเหลว (fluidibility) 
2. อัตราสวนระหวางความเร็วการไหลของน้าํตอแรงขับเคลื่อนของน้ําที่ไหลผานดินอยาง

ชา ซ่ึงสามารถคํานวณไดตามกฎของดารซี (Darcy’s law) 
สภาพการน้ําน้าํของดินอิ่มตัวดวยน้ํา (Saturated Hydraulic Conductivity) 

ความสามารถของดินในการใหน้ําไหลผานซึ่งมีคาสูงสุดขณะทีด่ินอิ่มตัวดวยน้ํา และจะมี
คาลดลงเมื่อปริมาณน้ําในดนิลดลงไปเรื่อยๆ 
ความหนาแนนรวมของดินแบบกอน (Bulk Density – Clod Method) 

การหาความหนาแนนรวมของดินที่แข็งมากๆ ซ่ึงวิธีโดยทั่วไปแบบกระบอกเก็บตัวอยางดิน 
(core method) ใชไมไดผล ใชหลักการเก็บตัวอยางดินแข็งที่สกัดออกมาเปนกอนเล็กๆ นําไป
อบแหงและจุมในพาราฟนเหลว (50 oซ) ช่ังในอากาศ และชั่งในน้ํา น้ําหนักที่หายไปในน้ําจะ
เทากับน้ําหนักของน้ําที่มีปริมาตรเทากับกอนดินน้ํา 
ขนาดอนุภาคมากกวา 2 มิลลิเมตร โดยปริมาตร (Particle Size > 2 mm. by Volume) 

การหาอนภุาคดินที่มีขนาดมากกวา 2 มิลลิเมตร หรือกอนกรวดขนาดตางๆ โดยวิธีรอนดิน
ผานตะแกรงรอนขนาด 2 มลิลิเมตร นําดินที่คางบนตะแกรงมาแทนที่ในน้ํา ปริมาตรที่เพิ่มขึ้น
เปนปริมาตรของอนุภาคดินทั้งกอน 

% ขนาดอนภุาคใหญกวา 2 mm. (โดยปรมิาตร) = x 100 

ผูรับบริการ 
หมายถึง ผูที่มาใชบริการวิเคราะหดินของสํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน ไดแก 

เกษตรกร นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกกรมฯ บุคลากรของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
บริษัทเอกขน 

ผูวิเคราะห 
หมายถึง ผูที่ทําหนาที่วิเคราะหดินตามรายการวิเคราะหตางๆ ไดแก ขาราชการที่เปน

นักวิทยาศาสตร ลูกจางประจาํที่เปนพนกังานหองปฏิบัติการ พนักงานราชการที่เปนนกัวิทยาศาสตร 
และลูกจางจางเหมาที่เปนนักวิทยาศาสตร พนักงานหองทดลอง และเจาหนาที่หองทดลอง 
ศูนยบริการครบวงจร 

เปนหนวยงานหนึ่งในสํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน ที่ดูแลโดยสวนมาตรฐานและ
พัฒนาระบบการวิเคราะหดนิ มีหนาที่รับผิดชอบดานการรับ-เตรียมตัวอยางดินสงใหสวนตางๆ 
วิเคราะหและสงผลใหกับผูรับบริการ 

ปริมาตรกรวด 
ปริมาตรตัวอยางดิน 
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6. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
6.1 เนื้อดิน (Soil Texture) 

อุปกรณ 
• Beaker แกวทนไฟ ขนาด 600 มล. 
• Beaker พลาสติก ขนาด 500 มล. 
• Cylender ขนาด 1,000 มล. 
• Automatic Pipette 
• เครื่องชั่งไฟฟาดิจิตอล ทศนยิม 3 ตําแหนง 
• เครื่องชั่งไฟฟาอนาลอก ทศนิยม 2 ตําแหนง 
• High speed stirrer 
• เครื่อง centrifuge พรอมหลอดที่ใชกับเครื่องขนาด 100 มล. 
• Water bath 
• Plunger 
• เครื่องเขยาไฟฟา (Shaker) พรอมตะแกรงรอน (Sieve) ขนาด 1, 0.5, 0.25 และ 0.1 มม. 
• นาฬิกาจับเวลา 
• เทอรโมมิเตอร 
• Stainless can 
• ตะแกรงรอน (Sieve) ขนาด 300 mesh 
• กระจกนาฬิกา 
• เครื่องกรองน้ํา 
• เตาระเหย (Hot plate) 

สารเคมี 
• ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2)  เขมขน 50% 
• สารละลายโซเดียมอะซิเตท (NaOAc) pH 5.0 เตรียมดังนี ้

ช่ัง NaOAc 82 กรัม ใสลงใน Volumetric flask ขนาด 1,000 มล. เติมน้ํา
กล่ัน ประมาณ 500 มล. คนใหละลาย เติม Glacial Acetic Acid 25 มล. 
แลวปรับปริมาตรเปน 1,000 มล. ปรับ pH ของสารละลายใหได 5.0 โดย
ใช Glacial Acetic Acid 

• สารละลาย Calgon เตรียมดังนี้ 
ช่ัง Sodium Hexametaphosphate 35.7 กรัม ใสใน Beaker ขนาด 1,000 
มล. เติมน้ํากลัน่ ประมาณ 500 มล. คนใหละลาย เติม Sodium Carbonate 
7.94 กรัม ลงไป คนใหละลายเขากัน แลวปรับปริมาตรเปน 1,000 มล. 
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รายละเอียดวิธีการวิเคราะห 
ขั้นตอนที่ 1 ช่ังตัวอยางดิน 

ช่ังตัวอยางดินผ่ึงแหง (air dried soil) ที่ผานตะแกรงรอน (Sieve) ขนาด 2 มม.แลว 10 
กรัม ลงใน Beaker จํานวน 2 ชุด ดวยเครื่องชั่งไฟฟาอนาลอก 

 
รูปที่1 แสดงตัวอยางดนิ 10 กรัม ที่ช่ังแลว 

ขั้นตอนที่ 2 ลางเกลือ 
1) ช่ังตัวอยางดินแหง (air dried soil) ที่ผานตะแกรงรอน (Sieve) ขนาด 2 มม.แลว 10 

กรัม ลงใน centrifuge tube ขนาด 100 มล. จํานวน 2 ชุด 
2) เติมสารละลาย NaOAc 50 มล. 
3) อุนบน waterbath อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 
4) นําตัวอยางไปเช็คสมดุล แลวนําเขาเครื่อง centrifuge 
5) เทน้ําใสดานบนทิ้ง 
6) เติมน้ํากลั่น 50 มล. อุนบน waterbath อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 
7) Centrifuge อีกครั้ง แลวเทน้ําใสดานบนทิ้งไป 
8) ถายตัวอยางลงใน beaker ขนาด 600 มล. เพื่อทําในขั้นตอนตอไป 

ขั้นตอนที่ 3 กําจัดอินทรยีวตัถุ 
1) เติมน้ํากรองประมาณ 200 มล. แลวคอยๆเติม H2O2 ประมาณ 5 มล. ลงใน beaker โดย

ดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุมาก จะเกิดปฏิกิริยารุนแรง ทําใหตัวอยางดินลนออกนอก 
beaker ได ดังนั้นจึงตองเติม  H2O2 ทีละนอยอยางระมัดระวัง ถาเกิดปฏิกิริยารุนแรง
สามารถลดปฏิกิริยาดังกลาว โดยการนํา beaker ไปแชในอางน้ําเย็น 
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รูปที่ 2 แสดงตัวอยางดนิที่เตมิน้ํากรอง 200 มล. 

 
รูปที่ 3 แสดงการเติม H2O2 

2) ปด beaker ดวยกระจกนาฬิกา 

 
รูปที่ 4 แสดงตัวอยางที่เติม H2O2 และปดกระจกนาฬกิารแลว 
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3) นํา beaker ไปตั้งบน hot plate ที่อุณหภมูิประมาณ 250 - 400 องศาเซลเซียส 

 
รูปที่ 5 แสดงการปรับตั้งอุณหภูมิ hot plate 

 
รูปที่ 6 แสดงการนําตัวอยางตั้งบน hot plate 

4) สังเกตวา H2O2 ทําปฏิกิริยากับอินทรียวัตถุหมดหรือไมโดยดูจากพรายแกสและสีของ
ดิน ถาอินทรียวัตถุไมหมดสามารถเติม H2O2 ลงไปไดอีก จนไมปรากฏปฏิกิริยาขึ้นอกี 

5) อุน beaker ไวบน hot plate ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ตอไปอีกประมาณ 1-2 
ชม.เพื่อไล H2O2 ที่มากเกินพอ แตระวังอยาใหตวัอยางดนิแหง 

6) นํา beaker ชุดที่หนึ่งไปเขาตูอบที่อุณหภมูิ 105 องศาเซลเซียส นาน 24 ชม. หรือจน
น้ําหนกัคงที่ แลวน้ําออกจากตูอบ รอใหเย็น แลวนําไปชั่งน้ําหนกัดนิรวม เพื่อใชใน
การคํานวณ สวน beaker อีกชุดหนึ่งนําไปดําเนินการในขั้นตอนตอไป 
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ขั้นตอนที่ 4 ทําใหตวัอยางดินเกดิการแตกตัว 
1) ถายตัวอยางดนิลงใน beaker พลาสติกที่เตรียมไว โดยมี lab number เหมือนกันกับ 

beaker แกว 

 
รูปที่ 7 แสดง beaker พลาสติกที่เตรียมไวถายตัวอยาง 

2) เติมสารละลาย Calgon ตัวอยางละ 10 มล. เพื่อชวยใหอนภุาคดินกระจายอยางอิสระ 
แลวทิ้งไวประมาณ 24 ชม. 

 
รูปที่ 8 แสดงการเติมสารละลาย Calgon 
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ขั้นตอนที่ 5 แยกอนุภาคทราย 

1) ถายตัวอยางลงในถวย stain less แลวปนดวย high speed stirrer ประมาณ 3-5 นาที 

 
รูปที่ 9 แสดงตัวอยางดนิที่ปนดวย high speed stirrer 

2) ถายตวัอยางลงใน Cylender ขนาด 1,000 มล. ผานกรวยกรองที่มีตะแกรงขนาด 300 mesh 
อนุภาคทรายแปง และอนภุาคดินเหนียว จะผานลงไปใน Cylender ลางตอไปดวยน้ํากรอง 
จนอนภุาคทรายแปงและอนภุาคดินเหนียวออกจากอนภุาคทรายจนหมดแลวปรับปริมาตร
เปน 1,000 มล. 

 
รูปที่ 10 แสดงการถายตัวอยางดินผานตะแกรงขนาด 300 mesh 
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3) ถายอนุภาคทรายที่แยกไดลงใน can ที่ทราบน้ําหนักแลว แลวจึงนําไปอบที่อุณหภูมิ 105 
องศาเซลเซียส นาน 24 ชม. หรือจนน้ําหนกัคงที่ แลวช่ังหาน้ําหนัก 

 
รูปที่ 11 แสดงการถายอนุภาคทรายลงใน can 

ขั้นตอนที่ 6 แยกอนุภาคดนิเหนยีว 
ตัวอยางที่อยูใน Cylender จะมีเฉพาะอนุภาคทรายแปง และอนุภาคดินเหนียว กวน

ตัวอยางใหทั่วดวย plunger โดยจับเวลาเมื่อเร่ิมกวน การตกตะกอนจะขึ้นกับเวลาและอุณหภูมิ ที่
ความลึกคงที่ ดังนั้นจึงตองตัง้ทิ้งไวตามตารางในภาคผนวก 

เมื่อถึงเวลาที่กําหนด ใช automatic pipette ดูดตัวอยางอนุภาคดินเหนียวซ่ึงอยูใน
สภาพแขวน ลอย 20 มล. ใสลงใน can ที่ทราบน้ําหนักแลว แลวจึงนําไปเขาตูอบที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส นาน 24 ชม. หรือจนน้ําหนักคงที ่แลวจึงชั่งหาน้ําหนกัอนุภาคดินเหนียว 

หมายเหต:ุ ในการวิเคราะหทุกครั้งจะตองมี blank เพื่อนาํไปใชในการคํานวณตอไป 

ขั้นตอนที่ 7 แยก Sand Fractions 
1) ถายตัวอยางอนุภาคทรายทั้งหมดลงบนชั้นบนสุดของชุดตะแกรงรอน 
2) นําชุดตะแกรงรอนเขาเครื่องเขยา (Shaker) เพื่อแยกอนุภาคทรายขนาดตางๆ ออกจาก

กัน โดยตั้งเวลาที่ 10 นาที และความแรงที ่60 
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รูปที่ 12 แสดงการนําชุดตะแกรงรอนเขาเครื่องเขยา 

3) ช่ังน้ําหนกัและจดบนัทึกน้ําหนักอนภุาคทรายในแตละชัน้ตะแกรงรอน เพื่อใชในการ
คํานวณ 

 
รูปที่ 13 แสดงการชั่งน้ําหนกัอนุภาคทรายในแตละชัน้ 
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ขั้นตอนที่ 8 คํานวณผล 
1) วิธีการคํานวณเปอรเซ็นตของอนุภาคทราย 

คาของน้ําหนกัดินแหงที่ไดจากการนําไปอบแหง จากขัน้ตอนที่ 2 จะใชเปนฐานในการ
คํานวณ 

สมมติวาดินทีผ่านขั้นตอนที ่2 เมื่อแหงแลวมีน้ําหนัก = a กรัม 

ช่ังน้ําหนกัอนภุาคทรายที่ผานการอบแหง = b กรัม 

จะมีอนภุาคทราย (%) =   b   X  100  . 

2) วิธีการคํานวณเปอรเซ็นตของอนุภาคดนิเหนยีว 

นําเอาน้ําหนักของอนุภาคดนิเหนยีวที่ไดจากขั้นตอนที่ 6 

สมมติวาชั่งน้ําหนักอนภุาคดนิเหนยีวได = c กรัม 

นั่นคือสารแขวนลอยดนิ 20 มล. มี clay หนัก = c กรัม 

สารแขวนลอย 1,000 มล. มี clay =   c  X 1000  . กรัม 

เพราะฉะนั้นดนิ a กรัม มี clay =   c  X 1000   กรัม 

ดิน 100 กรัม จะมี clay =  100   X   1000 c  กรัม 

 =   5  X  1000 c  .  กรัม 

เพราะฉะนั้นอนุภาคดนิเหนยีว (%) =   5000 c  . 

3) วิธีการคํานวณเปอรเซ็นตของอนุภาคทรายแปง 

เปอรเซ็นตอนุภาคทรายแปง  = 100 - (เปอรเซ็นตอนุภาคทราย + เปอรเซ็นตอนุภาคดินเหนียว) 

เมื่อทราบเปอรเซ็นตอนุภาคทราย ทรายแปง และดินเหนียวแลว จะสามารถแยก textural class 
ไดโดยอานคาจากตารางสามเหลี่ยมมาตรฐาน 

a 

20 

20 

20 a 

a 

a 
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รูปที่ 14  ตารางสามเหลี่ยมแจกแจงประเภทเนื้อดินตามมาตรฐาน USDA 
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6.2 ความหนาแนนรวม (Bulk Density) 

6.2.1 อุปกรณและเครื่องมือ 
1) ตูอบ (oven) 
2) เครื่องชั่ง (balance) 
3) vernier 

6.2.2 วิธีการทดลอง 

 
1) ลักษณะตัวอยางดินที่เก็บแบบไมถูกรบกวนโครงสราง (undisturbed sample) โดยใช

กระบอกโลหะ (core) เจาะลงไปในดินตามความลึกที่ตองการ  แลวปาดหนาดินทั้งสอง
ดานของกระบอกใหเรียบพอดีกับปากกระบอก และปดปลายกระบอกทั้ง 2 ดานดวยฝา
พลาสติก และพันดวยเทปพนัสายไฟหรือกระดาษกาว 

 
2) แกะเทปพนัสายไฟออกและเปดฝาดานบนออก 
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3) ปาดหนาดินใหเสมอกับขอบของกระบอกเก็บตวัอยางดินทั้งสองดาน โดยใชมดีปาดดิน 

 
4) เมื่อปาดหนาเสมอกับขอบกระบอกเก็บตวัอยางแลว ใหใชแปรงทาสีปดเศษดินที่ตดิบริเวณ

รอบๆ กระบอกเก็บตัวอยางดินออกใหหมด และนํากระบอกบรรจุในภาชนะสําหรับ
นําไปชั่งน้ําหนัก 

 
5) ช่ังน้ําหนักของกระบอกที่มีดินบรรจุอยูในภาชนะอลูมิเนียม (Wsw+Wa) การชั่งน้ําหนัก 
ในขั้นนีเ้พื่อประโยชนในการหาความชื้นของดิน โดยใชเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนง 

ภาชนะสําหรับบรรจ ุ

กระบอกเก็บตัวอยางดิน 
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6) นําภาชนะอลูมเินียมทีใ่สกระบอกโลหะที่มดีินบรรจุอยูวางเรียงในถาดอลูมิเนียมและนาํเขา

ตูอบซึ่งมีอุณหภูมิ 105 oซ เปนเวลา 24 ช่ัวโมง หรือจนกระทั่งไดน้ําหนักที่คงที่ กอนชั่ง
น้ําหนกัดินอบแหงควรปลอยใหดนิในกระบอกและภาชนะบรรจุเย็นลงกอนที่อุณหภมูิ 
หอง 

7) นํากระบอกและภาชนะบรรจุที่ลางเอาดินออกแลว อบใหแหงอกีครั้งในตูอบ ช่ังน้ําหนัก
ของกระบอกโลหะเปลา พรอมภาชนะบรรจุกระบอก (Wa) 

 
8) วัดเสนผาศูนยกลางภายใน (2r) และความสูง (h) ของกระบอกเก็บตัวอยางดินโดยใช 

vernier ตามรูปดานบน แลวคํานวณหาปริมาตรภายในของกระบอก (Vs) โดยใชสมการ 
= πr2h 

9) คํานวณหาความหนาแนนรวมของดิน 

ความหนาแนนรวมของดิน, ρb  =  
)(

s

aas

V
WWW −+

 

ปรับอุณหภูมิ  ปุมปด-เปด 
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6.3 การวิเคราะหความชื้นในดิน (Soil Moisture) 

6.3.1 อุปกรณและเครื่องมือ 
1) ตูอบ (oven) 
2) เครื่องชั่ง (balance) 

6.3.2 วิธีการทดลอง 

 
1) การเก็บตวัอยางดินสําหรับหาความชื้น มี 2 วิธี ดังนี ้

ก. เก็บแบบรบกวนโครงสราง โดยใชสวาน จอบ เสียม หรือ พล่ัว เก็บใสภาชนะโลหะที่
ปดสนิท และพันดวยเทปพนัสายไฟหรือเทปกาว เพื่อปองกันความชืน้ร่ัวไหล 

ข. เก็บแบบไมรบกวนโครงสราง โดยใชกระบอกเก็บตัวอยางดินดังรูปดานบน 

 
2) หากเก็บตวัอยางแบบไมรบโครงสรางใหแกะฝาพลาสติกออกทั้งสองดาน และใสกระบอก

โลหะที่บรรจุดนิลงในกระปอง เพื่อนําไปชั่งน้ําหนกัดินที่ตองการหาความชื้น (Gravimetric 
water content, w) หากเก็บรบกวนโครงสรางใหนําตวัอยางดินใสลงในกระปองสําหรับ
หาความชื้น (Moisture can) น้ําหนกัที่ช่ังไดคือ  น้ําหนักของดิน + น้ําหนักน้ํา + น้ําหนัก
กระปอง  เทากับ (Wsw + Wa) 
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3) นําตัวอยางดินที่บรรจุในกระปองวางเรียงในถาดไปอบที่อุณหภูมิ 105 – 110 oซ เปนเวลา

ประมาณ 24 ช่ัวโมง หรือจนกระทั่งไดน้ําหนักดินที่คงที่ (สําหรับตัวอยางดินที่มีปริมาณ
มาก) เมื่อนําดินเขาตูอบควรเปดฝากระปองเพื่อใหน้ําระเหยจากดินไดสะดวก 

น้ําหนกัที่ช่ังได คือ  น้ําหนกัดินแหง + น้ําหนักกระปอง (Ws + Wa) 

4) ทําความสะอาดกระปอง แลวช่ังน้ําหนัก (Wa) 

5) คํานวณหาความชื้นของดินโดยน้ําหนักจาก 

W  =  ( ) ( )
( ) aas

asasw

WWW
WWWW

−+
+−+  

การหาความชืน้ของดินโดยปริมาตร (Volumetric water content, θ) 
การเก็บตวัอยางดิน การชั่งน้ําหนักเพื่อหาน้ําหนักของน้ํา สวนการวัดขนาดของกระบอก

โลหะสําหรับเก็บตัวอยางดินเพื่อคํานวณปริมาตรของดิน (Vs) โดยใชสมการ = πr2h 
(ปฏิบัติเชนเดยีวกับขอ 1, 2, 3, 4, 5)  แลวคํานวณหาความชื้นของดินโดยปริมาตรไดดังนี ้

θ =  ( ) ( )
sw

asasw
V

WWWW
ρ

+−+  

ρw = ความหนาแนนของน้าํ (กรัม / ลบ.ซม.) 

ปรับอุณหภูมิ  ปุมปด-เปด 
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6.4 การวิเคราะหคาการนําน้าํของดินที่อ่ิมตัวดวยน้ํา (Saturated Hydraulic conductivity) 
6.4.1 อุปกรณและเครื่องมือ 

1) วงแหวนขนาดเสนผาศูนยกลาง 7 ซม.  และสูง 4 ซม. 
2) หลอดแกวและหลอดแกวรูปตัวย ู
3) ขวดแกว 
4) จุกยาง 
5) วงยางขนาดเทาวงแหวนโลหะ 
6) พรอมดวย clamp 
7) buchner funnel 

6.4.2 วิธีการทดลอง 

 
1) เก็บตัวอยางดนิแบบไมถูกรบกวนดวยกระบอกโลหะเกบ็ดิน ดังรูปดานบน 

 
2) แกะเทปที่ปดผนึกไวออก และนําใสกระปองเตรียมไว 
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3) เปดฝาที่ปดหนึ่งดาน 

 
4) ปาดหนาดินใหเสมอกับขอบของกระบอกเก็บตวัอยางดินทั้งสองดาน โดยใชมดีปาดดิน 

 
5) เมื่อปาดหนาเสมอกับขอบกระบอกเก็บตัวอยางแลว ใหใชแปรงทาสีปดเศษดินที่ติด

บริเวณรอบๆ กระบอกเก็บตวัอยางดนิออกใหหมด 
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6) ใชผาขาวบางปดดานบนของตัวอยางดิน และใชยางรัดใหแนน จากนั้นกลับกระบอก

เก็บตัวอยางดนิ และใชมีดปาดหนาดินอกีดานใหเรียบเสมอกับขอบกระบอก ใชแปรง
ทําความสะอาดอีกครั้ง ในกรณทีี่ตองการหาความชืน้ในดินเมื่อเสรจ็แลวนาํไปชั่งกอนที่
จะทําขัน้ตอนตอไป จะไดน้าํหนักดินเปยก 

 
7) แชตัวอยางดินดวยน้ําที่ไลอากาศออกแลว โดยนํากระบอกตัวอยางดินวางเรียงในถาด

ทรงสูง รินน้ําลงบริเวณทีว่างนอกกระบอกตัวอยางดิน ใหน้ําคอย ๆ ซึมจากดานลางของ
ดินจนอิ่มตวัดวยน้าํ สังเกตไดจากผิวดินดานบนชุมเปยกดวยน้ํา 
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8) ตอกระบอกโลหะเปลาอีกอนัเขากับกระบอกใสตัวอยางดินดานบน  รัดดวยแถบวงยาง 

 
9) ติดตั้ง Buchner funnel กับคมียึดดังรูปดานบน พรอมทั้งจัดอุปกรณขวดบรรจุน้ําพรอม

จุกยางปดปากขวดแกวที่มีรู 2 รู เพื่อไวใสแทงแกวกรวงตรงไวอัดอากาศเขาไปในขวด 
และแทงแกวกรวงรูปตัวยเูพือ่เปนทางใหน้าํในขวดไหลออกลงสูตัวอยางดินดานลาง 

แถบวงยางรดั 
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10) เติมน้ําลงในขวดแกวจนเกือบเต็ม ปดจุกยาง ที่มีแทงแกวและแทงแกวรูปตัวยูติดตั้งดังรูป 

 
11) ใชกระบอกฉีดน้ําซึ่งไมมีน้ําในกระบอก บีบเปาลมเพื่ออัดอากาศเขาหลอดยางผาน

แทงแกวตรงไลน้ําในขวดใหไหลออกผานแทงแกวรูปตัวยูลงบนกระบอกตัวอยางดิน 

แทงแกวรูปตวั U

 หลอดยาง 

กระบอกฉีดน้าํซึ่งไมมีน้ํา
สําหรับเปาลมอัดอากาศ
เขาไปทางหลอดยาง 

 หลอดแกวทีน่้ําไหล 
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3.12 ปลอยน้าํจากขวดผานแทงแกวลงบนตวัอยางที่มีกระดาษกรองรองรบัเพือ่ปองกนัน้ํา

เซาะผิวดนิ และตดิแถบกระดาษวดัระดบัน้าํที่ขางกระบอกเปลาเหนอืตวัอยางดนิ และ
นําบีกเกอรพลาสติกมารองรับน้ําที่ไหลออกจากตัวอยางดิน หากระดับน้ําคงที่แลว 
ใหใชดินสอทําเครื่องหมายระดับน้ําไว พรอมทั้งจับเวลา และเปลี่ยนบีกเกอรรอง
รับน้ําใหม ดินที่มีอัตราการไหลผานของน้ําเร็วใหจับเวลา 30 นาที ดินที่มีอัตราการ
ไหลผานของน้ําชาใหจับเวลา 1 ชม. ดังนั้นการจับเวลาจะตองดูอัตราการไหลของน้าํ
ลงสูบีกเกอร ถาไหลเร็วมากก็ใหจับเวลานอยๆ เชน 5 นาที หรือ 10 นาที เปนตน 
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13) น้ําที่ไหลผานดินลงสูบกีเกอร ตองระวังอยาใหน้ําเต็มหากใกลจะเต็มกใ็หสลับบีกเกอร

ดานหนาไปแทน 
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14) เมื่อครบเวลาที่กําหนดใหนําน้ําที่อยูในภาชนะบีกเกอรมาตวงปริมาตรดวยกระบอก

ตวง (Q) 

15) กรณีที่ตองการหาความหนาแนนรวมดวย ใหนําตัวอยางดนิไปอบที่ 105 0C  24 ชม. 
และปลอยใหเย็นตวัลงที่อุณหภูมหิอง แลวนํามาชั่งหาน้ําหนกั จะไดน้ําหนักดิน
อบแหง 

 
16) เมื่อเสรจ็แลวนาํกระบอกทีเ่อาดินออกแลวมาลางทําความสะอาด และอบใหแหง นํามา

ช่ังหาน้ําหนักของภาชนะและกระบอก พรอมทั้งวัดความสูงและเสนผาศูนยกลาง
ภายในของกระบอกเก็บตวัอยางดิน นําคาที่วัดไดไปคํานวณ 
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การคํานวณ 

คาสภาพการนาํน้ําของดิน  =  HxAt
LxQ

 

เมื่อ A = พื้นที่หนาตัดของตัวอยางดิน/กระบอกเก็บตัวอยางดิน (ซม.2) = πr2 
t = ระยะเวลาที่รองรับน้ําไว (ชม.) 
Q = ปริมาณน้ําที่รองรับไว (ซม.3) 
L = ความสูงของตัวอยางดนิ (ซม.) 
H = ความสูงของตัวอยางดนิ+ความสูงของระดับน้ําเหนือดินที่คงที่ (ซม.) 



เรื่อง  กระบวนการวิเคราะหดินทางกายภาพ 
เอกสารเลขที ่ OSD-04 ปรับปรุงครั้งท่ี  01 ฉบับท่ี  01 คูมือการปฏิบตัิงาน 

กระบวนการวิเคราะหดิน น้ํา พืช วันท่ีบังคับใช 1 ตุลาคม 2553 หนาท่ี  46 ของ   72 
 

6.5 ความชื้นของดินท่ีแรงดงึบรรยากาศตาง ๆ (Water retention) 
6.5.1 อุปกรณและเครื่องมือ 

1) pressure plate apparatus  ประกอบดวย 
1.1) ชุดหมอที่รับความดันขนาดตางๆ  (pressure cookers) 
1.2) แผนวัสดุพรุนที่รับความดันขนาดตางๆ  (pressure plate) 
1.3) ชุดหนาปดตรวจวัดความดันขนาดตางๆ  (gauge mater) 
1.4) ชุดปรอทตรวจวัดความดนัที่ 1/3 บรรยากาศ  (bar) 
1.5) วาลวปรับระดบัความดันตางๆ 
1.6) เครื่องปมลมขนาด  0-1 bar  และ  1-15 bar 
1.7) สายลมตอพวงระหวางอุปกรณ-เครื่องปมลม 

2) วงแหวนยางขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 cm  และหนา 1 cm 
3) กระบอกเก็บตัวอยางดิน (Core) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 cm  สูง 3 cm โดยประมาณ 

พรอมฝาปดทั้ง 2 ดาน 
4) กระปอง (can) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 cm  สูง 3 cm โดยประมาณ พรอมฝาปด 
5) กระปอง (can) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 7 cm  สูง 3 cm โดยประมาณ 
6) ชอนตักตัวอยางดิน 
7) ตูอบ (oven) 
8) โถดูดความชืน้ (desiccator) 
9) เครื่องชั่ง (balance)  2 ตําแหนง  และ  3 ตาํแหนง 

10) เวอรเนยี 
11) ประแจ 
12) คอนยาง 
13) Spectular  หรือมีดปาดดิน 
14) ปากกาเคม ี 
15) ถาดพลาสติก, ถาดอะลูมิเนียม 
16) เกียงแซะดนิ 
17) กระบอกฉีดน้าํ 

6.5.2 การเตรียมตัวอยาง 

ตัวอยางดนิที่เก็บสงหองปฏบิัติการ วเิคราะหหาปริมาณความชืน้ของดนิทีแ่รงดนับรรยากาศ
ตาง ๆ  ประกอบดวย 
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1) ตัวอยางดนิที่ถูกรบกวนหรือเปล่ียนสภาพ (Disturbed soil samples) เปนตัวอยางดนิที่เก็บแบบ

รบกวนโครงสรางดิน และผานการผึ่งแหง บด และรอนผานตะแกรงขนาด 2 mm. แลวจึง
นํามาวิเคราะหหาปริมาณความชื้นของดินที่ระดับแรงดัน 1/3, 1, 3, 15 บรรยากาศ (bar) 

 
2) สวมแผนวัสดุพรุน (pressure plate) ลงในวงเหล็ก เพื่อใหขอบยางรอบ  ๆแผนพรุน (plate) ตั้งขึ้น 

 
3) เทน้ํากรองลงบน plate ไมใหเกินความสูงของขอบยาง ทิ้งไว 1 คืน หรือไมนอยกวา 12 

ช่ัวโมง เพื่อใหรูพรุนของ plate อ่ิมตัวดวยน้ํา  ระหวางนีใ้หคอยเติมน้ําลงบน plate เพิ่มเติม 
ถาระดับน้ําบน plate ลดลงจนเกือบแหง 
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4) เมื่อ plate อ่ิมตัวดวยน้ําแลว เทน้ําใน plate ทิ้งใหหมด 

 
5) างวงแหวนยางลงบน pressure plate 

 
6) ตักดินผ่ึงแหง (air dry) ที่ผานการบดและรอนผานตะแกรง 2 mm แลวดวยชอน ใสลงในวง

แหวนใหเต็ม โดยเรยีงตวัอยางเริ่มจากตําแหนงทางดานซายมือของทอตอสายยางไปตามเข็ม
นาฬิกา โดยดนิ 1 ตัวอยาง ตอ 1 วงแหวนยาง จนครบทุกวงแหวน  ประมาณ 16 ตัวอยาง ตอ 
1 plate และใสตัวอยางดินอางอิงอีก 1 ตัวอยาง ในวงแหวนยางที่อยูตรงกลางของ plate ดวย 
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7) เติมน้ําลงบนที่วางนอกวงแหวนยางของ pressure plate ดวยกระบอกฉีดน้ํา  ใหอยูในระดับ
ปร่ิมน้ํา และคอยเติมน้ําเมื่อระดับน้ําบน plate ลดลง  ตั้งทิ้งไว 1 คืน สําหรับดินเนื้อหยาบ  และ
มากกวา 1 คนื ถาเปนดินเนือ้ละเอียด  สังเกตตัวอยางดนิอิ่มตัวดวยน้าํ จากผิวหนาดินเปยก
ชุมดวยน้ํา 

 

8) ตัวอยางดนิไมถูกรบกวน หรือสภาพธรรมชาติ (Undisturbed soil samples) เปนตวัอยาง
ดินที่เก็บแบบรักษาโครงสรางดินในสภาพธรรมชาติ โดยใชกระบอกเก็บตัวอยางดนิ 
(soil core sample) แลวนํามาวิเคราะหหาปริมาณความชื้นของดนิที่ระดบัแรงดนั 1/100, 
1/20, 1/10, 1/3 bar 
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9) เตรียมตัวอยางดินที่เก็บแบบรักษาโครงสราง โดยใหปริมาตรของดินเทากับปริมาตรของ

กระบอก (Core) โดยใช spectular หรือมีดปากหนาดินใหเสมอกับขอบของ core ที่ตั้งวางบน
ถาดพลาสติก แลวใชปากกาเคมีเขียนหมายเลขตัวอยางที่ขาง Core (เรียงตาม No. Can) 

 

 
10) วางตัวอยางดนิลงบน pressure plate โดยใชเกยีงแซะดนิรองรับตัวอยางดิน core ชวยไมให

ดินหลุดออกจากกระบอก และใหเนื้อดินสัมผัสกับ plate มากที่สุด จะไดประมาณ 16 ตวัอยาง 
ตอ 1 plate และใชเชือกผูกรองรับ plate ใชสําหรับยก plate เนื่องจาก pressure plate ที่มี
กระบอกตวัอยางดินจะมีน้ําหนักมาก นําไปวางในถาดอะลูมิเนียมกลมที่มีความสูงมากกวา
กระบอกตัวอยางด ิน เติมน้ําลงบนที่วางนอกกระบอกตัวอยางดินของ pressure plate ให
ระดับน้ําอยูที่ 3/4 ของความสูง core  และคอยเติมน้ําเมือ่ระดับน้ําลดลง ตั้งทิ้งไว 1-3 คืน 
(แลวแตชนิดของเนื้อดิน) เพือ่ใหดนิอิ่มตัวดวยน้ํา 
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6.5.3 วิธีการ 
การวิเคราะหปริมาณความชื้นของดินที่แรงดันบรรยากาศตางๆ กันนั้น จะตองใช pressure 
plate และ pressure chamber ที่ทําไวสําหรับแรงดึงนั้นๆ โดย 

-  ความดันระหวาง 1/100 – 3 bar ใช pressure plate 3 bar และหมอความดันขนาด 1 bar 
และ 5 bar 
- ความดนั 15 bar ใช pressure plate 15 bar และหมอความดันขนาด 15 bar 

 ดิน Disturbed ดิน Core (Undisturbed) 
1) เมื่อตวัอยางดินอิ่มตัวดวยน้ําแลว นาํน้ําบนทีว่างนอกตวัอยางดินทิง้ ใหเหลือน้ําไวเพยีงบางสวน  

สําหรับดิน core ใหดึงเชือกที่ผูกรองรับ plate ขึ้น และตะแคง plate เล็กนอย แลวบิดขอบ
ยางของ plate  ลงดานลางใหน้ําบน plate ไหลออกได  และเหลือน้ําไวเพียงบางสวน 

   
2) วาง pressure plate ที่เตรียมตัวอยางไวแลว ลงใน presure chamber ในกรณี pressure plate 

ที่ใส core samples ตองใชเชือกชวยวาง 
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3) ปดฝา pressure chamber และบิดดวยนิ้วมือ หรือใชประแจชวยบิดนอตของหมอความดัน
สูง (1/3 – 15 bar) 

 ปมความดันต่าํ ปมความดันสงู 

4) เปดเครื่องปมลมใหอากาศทีม่ีแรงดันเขาไปใน pressure chamber ปรับวาลวความดนัเพิ่มที
ละเล็กนอยจนไดระดับแรงดนัคงที่ตามตองการ (ที่แรงดนั 1/100, 1/20, 1/10, 1/3, 1, 3, 
15 bar) 

   
5) ดิน Disturbed ความดันของ pressure chamber สังเกตจากระดับความสูงของปรอทที่ 1/3 bar 

หรือ gauge mater ที่ 1, 3, 15 bar 
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6) ดิน Core (Undisturbed) ความดันของ pressure chamber สังเกตจากฟองอากาศที่ปุดออก

จากปลายหลอดแกวที่จุมอยูในกระบอก (พลาสติกใสบรรจุน้ํา) ลึกจากผิวน้ํา 100 cm 
(ความดัน 1/10 bar)  50 cm (ความดนั 1/20 bar) และ 10 cm (ความดนั 1/100 bar) 

 
7) รองรับน้ําที่ระบายออกจากดินและ pressure plate ดวยสายยางซึ่งตอออกนอก pressure 

chamber ดานขาง จนน้ําอยูในสภาวะสมดลุคือน้ําหยุดไหล (ควรเทน้าํที่รองรับไดทิ้ง หลัง
ส้ินสุดการทดลอง หรือเต็มภาชนะ)  ซ่ึงใชเวลาประมาณ 4-7 วัน แลวแตชนิดของดิน 
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8) สําหรับดิน  Disturbed  ใหเตรยีมกระปอง (can) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 cm สูง 3 cm จํานวน
เทากับตัวอยางดิน แลวช่ังน้าํหนัก can เปลา ดวยเครื่องชั่ง 3 ตําแหนง บันทึกผลในสมุด 

 
9) เมื่อ pressure chamber อยูในสภาวะสมดุลย คือ น้ําหยดุไหลแลว  ปดสายยางระบายน้าํออก

ดวยที่หนีบ 

 
10) ปดวาลวลมเขา (air input) ไมใหอากาศเขาไปใน chamber เปดวาลวลมออก (air output) 

ปลอยใหอากาศใน chamber ที่มีความดนัสูงกวาระบายออกจนมีความดันอากาศเทากับ
ภายนอก 

ปดวาลวลมเขา 

เปดวาลวลมออก 
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ดิน Disturbed (ช่ังน้ําหนักดนิ+can) โดยนาํดินออกจากวงแหวนยาง 

   
ดิน Undisturbed (ช่ังน้ําหนกัดิน+core+ can) 

11) ปดฝา pressure chamber แลวนําตัวอยางดิน (สําหรับดิน Disturbed คือ ดิน + can และดิน 
Undisturbed คือ ดิน core + can) ไปชั่งน้ําหนกัหาปริมาณความชื้น ดวยเครือ่งชั่ง 3 ตําแหนง 
(สําหรับดิน Disturbed) และ 2 ตําแหนง (สําหรับดิน Undisturbed) บันทึกผลในสมุด 

12) สําหรับดิน Core นําตัวอยางดินกลับไปทําการวิเคราะหซํ้า ตั้งแตขั้นตอนการแชดนิให
อ่ิมตัวดวยน้ํา (ขอ 6.5.2 ขอยอย 9) โดยปรบัเปลี่ยนแรงดนัไปครั้งละ 1 ระดับ จนครบทุก
ระดับตามตองการ โดยเริ่มจากแรงดันสูงไปต่ํา 
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13) นําตัวอยางดินวางเรียงใสถาดอะลูมิเนยีม นําไปอบที่อุณหภูมิ 105-110 °C ในตูอบ เปน

เวลาประมาณ 24 ช่ัวโมง หรือจนกระทั่งไดน้ําหนักดินที่คงที่ (สําหรับดิน Disturbed 
ตองเปดฝา can กอนนําเขาตูอบ) 

 

14) นําตัวอยางดินออกจากตูอบ ทิ้งไวใหเย็นในโถดูดความชื้น (desiccator) นําไปชั่งน้ําหนัก
ดินอบแหง ดวยเครื่องชั่ง 3 ตาํแหนง (สําหรับดิน Disturbed) และ 2 ตําแหนง (สําหรับ
ดิน Undisturbed) บันทึกผลในสมุด 
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15) สําหรับดิน Core ใชคอนยางเคาะตัวอยางดินออกจาก Core ลงถังทิ้งไป และลางทํา

ความสะอาดภาชนะ (Can+Core) 

   
16) นําภาชนะ (Can+Core) วางเรียงบนถาดอะลูมิเนียม ไปอบที่อุณหภูมิ105-110 °C จน

ภาชนะแหง ทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง แลวนําไปชั่งน้ําหนัก (Can+Core) ดวยเครื่องชั่ง 
2 ตําแหนง บนัทึกผลในสมดุ 

   
17) นํา Core เปลาไปวัดเสนผานศูนยกลางภายในของ core และความสูง ดวยเวอรเนีย บันทึก

ผลลงสมุด 

18) คํานวณผลหา % ความชื้นโดยน้ําหนัก  และ % ความชืน้โดยปริมาตร 
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6.5.4 การคํานวณ 

% ความชื้นโดยน้ําหนัก = น.น.ดินที่อยูในสภาพสมดุลภายใตแรงดันคาใดคาหนึ่ง - น.น.ดินอบแหง  
 น.น. ดินแหง 
% ความชื้นโดยปริมาตร = % ความชื้นโดยน้ําหนัก  x  ความหนาแนนรวมของดิน 

ความหนาแนนรวมของดิน = น้ําหนกัดินอบแหง หนวย  g cm-3 
ปริมาตรภายในของ core 

ปริมาตรภายในของ core  = พื้นที่ภายในของหนาตัด core  x  ความสูงของ core 

= คา ¶  x  (รัศมีของ core)2 x  ความสูงของ core 

=   22   x   (เสนผานศูนยกลางของ core) 2  x  ความสูงของ core 
 7 4 

x  100 
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6.6 อนุภาคดินใหญกวา 2 mm โดยปริมาตร (Particle >2 mm by volume) 
6.6.1 อุปกรณและเครื่องมือ 

1) กระบอกตวง (cylinder) ขนาด 1,000 mL 
2) ตะแกรงรอน (sieve) ขนาด 2 mm 

6.6.2 วิธีวิเคราะห 
1) เติมน้ํากรองลงในกระบอกตวงขนาด 1,000 mL ปริมาณ 500 mL 

     
 ก ข 

รูปที่ 1 ก. อุปกรณสําหรับแยกขนาดตัวอยางดินออกจากกรวดขนาดมากกวา 2 mm. 
ข. เตรียมน้ําปริมาณ 500 mL สําหรับใสตัวอยาง 

2) เติมตัวอยางดนิที่ผ่ึงแหงแลวลงในกระบอกตวงจนไดปริมาณน้ําและตวัอยางดนิ
รวมกัน 600 mL 

 

 

รูปที่ 2 แชตัวอยางดินในน้ํา เพื่อใหตวัอยางดินและกรวดแยกตัวออกจากกันงายขึ้น 
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3) เทตัวอยางดินและน้ําในกระบอกตวงออก รอนตัวอยางดินบนตะแกรงขนาด 2 mm 
ในน้ําจนเหลือแตกรวดที่คางบนตะแกรง (ในกรณีตัวอยางดินเปนดินเหนียว ควร
แชดินประมาณ 1-2 ช่ัวโมง กอนการลางตัวอยางดินบนตะแกรง และขณะลาง
พยายามลางดินที่ติดตามซอกกรวดใหออกมากที่สุด อาจโดยการใชน้ําฉีดลงบน
กรวดโดยตรง) 

 
เทตัวอยางดินในกระบอกตวงลงในตะแกรงแยกขนาด 
2 mm. ลางดวยน้ําสะอาดจนดินที่เกาะอยูที่กรวดหลุด
ออกจนหมด ถาหากตัวอยางดินเปนดินเหนียว ขณะลาง
ดินออกอาจใชน้ําฉีดลงบนกรวดโดยตรง และหรือใช
มือถูเม็ดกรวดเพื่อใหดินหลุดออกจนหมด 

รูปที่ 3 การแยกดินออกจากกรวดขนาดมากกวา 2 mm.  

4) เติมน้ําในกระบอกตวงขนาด 1,000 mL จํานวน 500 mL อีกครั้ง นําตวัอยางกรวด
ที่คางบนตะแกรงเทกลับลงไปในกระบอกตวง 

 

 
รูปที่ 4 ตัวอยางกรวดหลังจากลางดวยน้ําจนสะอาด 

5) อานคาปริมาตรที่ได (เปนของกรวด) และคาํนวณผลการทดลอง 

การคํานวณ 

% ขนาดอนภุาคใหญกวา 2 mm (โดยปริมาตร) = x 100 

กรวดที่ลางดวยน้ําจนสะอาด 

ปริมาตรกรวด 
ปริมาตรตัวอยางดิน 



เรื่อง  กระบวนการวิเคราะหดินทางกายภาพ 
เอกสารเลขที ่ OSD-04 ปรับปรุงครั้งท่ี  01 ฉบับท่ี  01 คูมือการปฏิบตัิงาน 

กระบวนการวิเคราะหดิน น้ํา พืช วันท่ีบังคับใช 1 ตุลาคม 2553 หนาท่ี  61 ของ   72 
 

6.7 ความหนาแนนรวมของดนิโดยวิธี Clod 
6.7.1 อุปกรณ 

1) เครื่องชั่ง triple beam 
2) Hot plate 
3) Beaker  500 mL 
4) Paraffin 
5) เสนดาย 

6.7.2 วิธีวิเคราะห 

1) เลือกกอนดนิอบแหง (oven-dry clod) ที่มีน้ําหนกัประมาณ 30 g ปดฝุน หรืออนภุาค
ดินที่ไมเกาะตดิแนนกับกอนดินออก 

2) ผูกกอนดนิดวยเสนดาย และนําดายไปผูกติดกับตะปูบนคานไม ดูเพื่อใหกอนดิน
แขวนลอยในอากาศได และนําไปชั่งโดยใชเครื่องชั่ง triple beam (W) ควรเก็บกอน
ดินนี้ใน dessicator กอนนําไปใช 

 

 
รูปที่ 1 กอนดนิที่ผูกดวยเชือก และแขวนไวกับคานไมเพือ่รอการเคลือบดวย paraffin 

3) อุน paraffin ที่อุณหภูมิประมาณ 59 oC ในบีกเกอรขนาด 500 mL แลวหยอนกอน
ดินลงไปใหทวมกอนดินทั้งหมดประมาณไมเกิน 1 วินาที ยกกอนดินขึ้น เมื่อ 
paraffin แข็งตัว สํารวจดวูา paraffin เคลือบกอนดินทัว่ถึงหรือไม มิฉะนัน้ ควรจุม
ลงไปใน paraffin เหลวอกีครั้ง 
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รูปที่ 2 Paraffin กอนนําไปอุน 

4) ช่ังกอนดินทีเ่คลือบดวย paraffin (Wp) ดวยเครื่องชั่ง triple beam 

 
รูปที่ 3 เครื่องชั่ง triple beam 

5) ช่ังกอนดินทีเ่คลือบดวย paraffin ในน้ําโดยใหกอนดนิแขวนอยูใตน้ํา (Ww) 

 
รูปที่ 4 การชั่ง paraffin ในน้ํา ดวยเครื่องชั่ง triple beam 

กอนดินทีเ่คลือบดวย  
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การคํานวณ 

ρb  =  
( ) ( )

p
w

ρρ

W

WWpwp WW −−−

 

ซ่ึง ρw และ ρp คือ ความหนาแนนของน้ํา และ paraffin ตามลําดับ โดย ρw = 1 g cm -3 และ 
ρp =  0.9 g cm-3 
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6.8 ความหนาแนนของอนภุาคดิน (Particle density) 
6.8.1 อุปกรณ 

1) Volumetric flask 50 mL 
2) Hot plate และถาดใสน้ํา หรือ water bath 
3) เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนง 

6.8.2 วิธีวิเคราะห 
1) ช่ังน้ําหนกั volumetric flask  ที่แหงและสะอาดแลวบันทกึน้ําหนักไว (Wa)โดย

ใชเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนง 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 เครื่องชั่งทศนิยม 2ตําแหนง 

2) เติมน้ํากรองซึง่ไลอากาศออกแลว (โดยการตมน้ํากรองปริมาณ 1,800 mL ใน
บีกเกอรขนาด 2,000 mL ที่ตั้งบน hot plate ตมนาน 1 ช่ัวโมงหรือจนกวาฟอง 
อากาศจะหมด และปลอยใหเย็นลงที่อุณหภูมิหอง) ใน volumetric flask จนได
ปริมาตร 50 mL (สังเกตจากขีดที่คอขวดของ volumetric flask) เช็ดภายนอก 
volumetric flask ใหแหงดวยผาสะอาดหรือกระดาษทิชชู แลวช่ังน้ําหนกั (Ww) 

    
 ก ข 
 

I/O ปุม เปด-ปด เครื่อง 

Tare ปุมสําหรับหักลบน้ําหนกัใหเปน 0.00 g. 

หนาจอแสดงผล 

ปรับตําแหนงฟองอากาศใหอยูภายในวงกลม 
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 ค ง 
รูปที่ 2 ก. และ ข. น้ํากรองที่ตมไลอากาศ จะแบงน้ํากรองที่ตมแลวลงใน volumetric flask 

ขนาด 1,000 mL และแบงใสขวดฉีดน้ําเพือ่สะดวกในการเติมน้ําลงใน 
volumetric flask ขนาด 50 mL 

ค. และ ง. เตมิน้ําลงใน volumetric flask ขนาด 50 mL ใหถึงขีดที่คอขวด และชั่งน้าํหนกั 
(Ww) อาจใชหลอดหยดชวยในการปรับปริมาณน้ําอยางละเอียด 

3) เทน้ํากรองใน volumetric flask ออกแลวใสลงในบีกเกอรขนาด 2,000 mL 
(นําไปใชสําหรับขั้นตอนที่ 5) และนํา volumetric flask ไปอบใหแหงในตูอบ
ใชเวลาประมาณ 3-4 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 

4) ถายตัวอยางดนิผ่ึงแหง (air dry) ประมาณ 10 g ลงใน volumetric flask โดยใช
กรวยขนาดเลก็ บันทึกน้ําหนักดินทีเ่ปน air dry weight ไว (Ws) 

 
รูปที่ 3 การชั่งตัวอยางดิน 
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การชั่งตัวอยางดินจะใชถวยอลูมิเนียมเปนภาชนะรองรับดนิในการชั่งตัวอยาง ขั้นตอนแรก
ตองทําการหักลบน้ําหนักของถวยอลูมิเนียม โดยการกดปุม Tare สังเกตวาเครื่องชั่งจะแสดง
น้ําหนักเปน 0.00 g. และตักตัวอยางดินจากภาชนะบรรจุใสลงในถวยอลูมิเนียมใหไดน้ําหนัก 
10.00 กรัม พอดี และเทตวัอยางดินลงใน volumetric flask ผานกรวยขนาดเล็ก 

5) นํา volumetric flask ในขั้นตอนที่ 4 เติมน้ํากรองที่ผานการตมไลอากาศแลว 
(จากขั้นตอนที ่3) ปริมาณ 15 mL และนํา volumetric flask บรรจุลงถาดทรงสูง
ซ่ึงบรรจุได 35 flask ที่เติมน้าํลงที่วางของถาด และทําการตมบน hot plate เพื่อ
ไลอากาศที่ละลายอยูในน้ํากรองและติดอยูกับอนุภาคดิน (entrapped air) ระวัง
อยาใหน้ําใน flask เดือดจนลนและตมใหฟองอากาศหมด ประมาณ 3-4 วัน 
ระหวางตมควรเขยา volumetric flask เบาๆ เปนครั้งคราว เพื่อปองกันไมให
ฟองลนและเปนการชวยไลฟองอากาศ 

 
รูปที่ 4 การตมดินโดยใช water bath 

Water bath หรืออางน้ํารอน เปนการตมตัว อยางดิน โดยใชความรอน
จากน้ําที่อยูในถาด ซ่ึงตัวถาดจะไดรับความรอนโดยตรงจาก hot plate และควร
เติมน้ําในถาดอยางสม่ําเสมอไมควรปลอยใหปริมาณน้ําเหลือนอยหรือแหง 

6) นํา volumetric flask ที่ตมไลอากาศในน้ํากรองและอนภุาคดินจนหมดแลว มา
พักไวจนเย็นเทากับอุณหภูมหิอง เติมน้ํากรองจนไดปริมาณ 50 mL (สังเกตจาก
ขีดที่คอขวดของ volumetric flask) เช็ดภายนอก flask ใหแหงดวยผาสะอาดหรือ
กระดาษทิชชูแลวช่ังน้ําหนกั (Wsw) และคาํนวณผลการทดลอง 
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รูปที่ 5 ก. volumetric flask หลังจากตมตัวอยางดินจนฟองอากาศหมด และตั้งทิ้งไวจนเย็น 

ข. ปรับปริมาณน้าํใน volumetric flask จนไดปริมาณประมาณ 50 mL ใหใชขีดที่คอขวดเปนเกณฑ 
ในการปรับปริมาตรตองระมดัระวงัไมใหปริมาณน้ําเกนิจากขดีที่คอขวดควรคอยๆ ปรับทีละนดิ 
อาจใชหลอดหยดในการชวยปรับปริมาณน้ําอยางละเอยีด น้ําที่ใชในการปรับปริมาณตองเปน
น้ํากรองที่ไดจากการตมไลฟองอากาศจนหมด 

ค. ช่ังน้ําหนัก volumetric flask ที่ไดปรับปริมาตรแลว น้ําหนักที่ไดจะเปนน้ําหนักของ volumetric 
flask, ตัวอยางดิน และน้ํากรองรวมกัน (Wsw) 
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การคํานวณ 

คํานวณหา particle density ไดจากสูตรดังตอไปนี ้
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หมายเหตุ อุณหภูมิของน้ํากรองและของเหลวในขอที่ 2 และ 6 ควรเทากัน 

ถาอุณหภูมใินขอ 2 และ 6 ไมเทากัน และ Ws เปนน้ําหนกัของ air dry soil, sρ  หาไดจาก 
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โดยที่ w = เปอรเซ็นตความชื้นของตัวอยางดินโดยน้ําหนัก 

w1ρ และ w2ρ  = ความหนาแนนของน้ําที่อุณหภูมิในขอ 6 และ 2 ตามลําดับ 



เรื่อง  กระบวนการวิเคราะหดินทางกายภาพ 
เอกสารเลขที ่ OSD-04 ปรับปรุงครั้งท่ี  01 ฉบับท่ี  01 คูมือการปฏิบตัิงาน 

กระบวนการวิเคราะหดิน น้ํา พืช วันท่ีบังคับใช 1 ตุลาคม 2553 หนาท่ี  69 ของ   72 
 

 
7. กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวของ 

7.1 ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินวาดวยขั้นตอนระยะเวลาการวิเคราะหดินเพื่อประชาชนเปนการ
เฉพาะราย พ.ศ. 2547 ใชเพือ่การเรงรัด กําหนดระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตการใหบริการใน
การลงทะเบียนรับคําขอการพิจารณาอนุมตัิ รวมทั้งการดําเนินการตามคําขอ 

หมายเหต ุเกษตรกรเปนผูยื่นคําขอไมตองเสียคาใชจาย 

7.2 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิเคราะหดิน ลงวันที่ 12 
มกราคม 2521 ใชในการกาํหนดอัตราคาธรรมเนียม การวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดิน
และสิ่งที่เกีย่วเนื่องกับดิน 

7.3 สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน. 2548. คูมือการวิเคราะหตัวอยางดิน น้ํา ปุย พืช 
วัสดุปรับปรุงดิน และการวิเคราะหเพื่อตรวจรับรองมาตรฐานสินคา. พิมพครั้งที่ 2. กรม
พัฒนาที่ดิน. 
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8. การจัดเก็บและเขาถึงเอกสาร 
8.1 การจัดเกบ็ 

ชื่อเอกสาร สถานีท่ีเก็บ ผูรับผดิชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลาที่เก็บ 
1. สมุดบันทึกขอมูล
ตัวอยางเขา/ออก 

สวนวจิัย 
กายภาพดนิ 

น.ส.ลลิดา ชัยเนตร 
น.ส.สุภาพร โภคาพานิชย 

บันทึกลงสมุด 
โดยเรียงลําดับ 
ปงบประมาณ 

10 ป 

2. แฟมใบสงตวัอยาง สวนวจิัย 
กายภาพดนิ 

น.ส.ลลิดา ชัยเนตร 
น.ส.สุภาพร โภคาพานิชย 

บันทึกลงแฟม 
โดยเรียงลําดับ 
ปงบประมาณ 

10 ป 

3. แฟมผลวิเคราะห
ดินทางกายภาพ 

สวนวจิัย 
กายภาพดนิ 

น.ส.ลลิดา ชัยเนตร 
น.ส.สุภาพร โภคาพานิชย 

บันทึกลงแฟม
โดยเรียงลําดับ 
ปงบประมาณ 

10 ป 

4. แฟมรายงาน
ประจําเดือน 

สวนวจิัย 
กายภาพดนิ 

น.ส.ลลิดา ชัยเนตร บันทึกลงแฟม
โดยเรียงลําดับ 
ปงบประมาณ 

10 ป 

5. แฟมครุภณัฑ
กายภาพดนิ 

สวนวจิัย 
กายภาพดนิ 

น.ส.ลลิดา ชัยเนตร บันทึกลงแฟม
โดยเรียงลําดับ 
ปงบประมาณ 

10 ป 

6. แฟมรายชื่อผูใช
ฟลมวัดรังสี 

สวนวจิัย 
กายภาพดนิ 

น.ส.ลลิดา ชัยเนตร 
น.ส.สุภาพร โภคาพานิชย 

บันทึกลงแฟม 
โดยเรียงลําดับ 
ปงบประมาณ 

10 ป 

7. แฟมผลประเมิน
รังสี 

สวนวจิัย 
กายภาพดนิ 

น.ส.ลลิดา ชัยเนตร 
น.ส.สุภาพร โภคาพานิชย 

บันทึกลงแฟม 
โดยเรียงลําดับ 
ปงบประมาณ 

10 ป 

8. แฟมงานถายทอด 
เทคโนโลยี 

สวนวจิัย 
กายภาพดนิ 

นายจิราวุฒิ เวยีงวงษงาม 
น.ส.ลลิดา ชัยเนตร 

บันทึกลงแฟม
โดยเรียงลําดับ 
ปงบประมาณ 

10 ป 

9. สมุดบันทึกขอมูล 
ผลวิเคราะหเนือ้ดิน 

สวนวจิัย 
กายภาพดนิ 

นายสันติ รัตนอานุภาพ 
นายสุทธิภูมิ ยิม้ฉลวย 

บันทึกลงสมุด  
 

10 ป 
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ชื่อเอกสาร สถานีท่ีเก็บ ผูรับผดิชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลาที่เก็บ 
10. สมุดบันทึกขอมูล 

ผลวิเคราะหความ
หนาแนนรวม
แบบ Core และ
ความชื้นในดนิ 

สวนวจิัย 
กายภาพดนิ 

นายจิราวุฒิ เวยีงวงษงาม 
น.ส.เยาวลักษณ จูฑะภกัด ี

บันทึกลง
สมุด  

10 ป 

11. สมุดบันทึกขอมูล  
ผลวิเคราะหการ
นําน้ําของดินที่
อ่ิมตัวดวยน้ํา 

สวนวจิัย 
กายภาพดนิ 

นายจิราวุฒิ เวยีงวงษงาม 
น.ส.เยาวลักษณ จูฑะภกัด ี

บันทึกลง
สมุด  

10 ป 

12. สมุดบันทึกขอมูล  
ผลวิเคราะหแรง
ดึงน้ําในดิน แบบ 
Disturbed sample 

สวนวจิัย 
กายภาพดนิ 

น.ส.ลลิดา ชัยเนตร 
นายวิเชียร เสอืโรจน 

บันทึกลง
สมุด  

10 ป 

13. สมุดบันทึกขอมูล  
ผลวิเคราะหแรง
ดึงน้ําในดิน แบบ 
Undisturbed 
sample 

สวนวจิัย 
กายภาพดนิ 

น.ส.ลลิดา ชัยเนตร 
นายวิเชียร เสอืโรจน 

บันทึกลง
สมุด  

10 ป 

14. สมุดบันทึกขอมูล  
ผลวิเคราะหความ
หนาแนนอนภุาค 

สวนวจิัย 
กายภาพดนิ 

น.ส.ฑิมพิกา เกษมสุขไพศาล
น.ส.สุภาพร โภคาพานิชย 

บันทึกลง
สมุด  

10 ป 

15. สมุดบันทึกขอมูล  
ผลวิเคราะหขนาด
อนุภาคมากกวา 2 มม. 

สวนวจิัย 
กายภาพดนิ 

น.ส.ฑิมพิกา เกษมสุขไพศาล
น.ส.สุภาพร โภคาพานิชย 

บันทึกลง
สมุด  

10 ป 

16. สมุดบันทึกขอมูล  
ผลวิเคราะหความ
หนาแนนรวม 
แบบ Clod 

สวนวจิัย 
กายภาพดนิ 

น.ส.ฑิมพิกา เกษมสุขไพศาล
น.ส.สุภาพร โภคาพานิชย 

บันทึกลง
สมุด  

10 ป 
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8.2 ผูมีสิทธิ์เขาถึง 
เอกสารลําดับที่ 1-16 ผูมีสิทธิ์เขาถึง ผอ.สวนวิจัยกายภาพดิน และนักวทิยาศาสตรทุก

คนในสวนฯ 

9. ระบบการติดตามและประเมินผล 
9.1 ช่ือตัวช้ีวดั - ความถูกตองของขอมูล 

9.1.1 เกณฑ (คาเปาหมาย) - ความถูกตองของขอมูลมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 

คาเปาหมายทีว่ัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน (รอยละ) ตัวช้ีวดั 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ความถูกตองของขอมูล 65-70 71-75 76-80 81-85 > 85 

9.1.2 กลวิธี - เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกระบวนการวิเคราะหดิน ตองแทรกตัวอยางอางอิง
ในกระบวนการวิเคราะหทีเ่ปนรายการวิเคราะห (Parameter) แบบรบกวนโครงสรางดิน (disturbed 
soil) เพื่อตรวจสอบความถูกตอง โดยนาํผลวิเคราะหตัวอยางอางอิงมาจัดทํากราฟควบคุมคุณภาพ
การวิเคราะห 

9.2 ช่ือตัวช้ีวดั - ความรวดเร็วของการวิเคราะหตัวอยาง 

9.2.1 เกณฑ (คาเปาหมาย) – จํานวนตวัอยางซึ่งดําเนินการใหเสร็จภายใน 45 วันทําการ นับ
แตวนัที่แจงใหผูยื่นคําขอทราบ เวนแตการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินดานแรและจุลสัณฐานดนิ 
ตามคํารองขอกําหนดใหแลวเสร็จภายใน 85 วันทําการ มีมากกวาหรือเทากับรอยละ 76 

คาเปาหมายทีว่ัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน (รอยละ) ตัวช้ีวดั 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ความรวดเร็ว 
ของการวิเคราะห

ตัวอยาง 

65-70 71-75 76-80 81-85 > 85 

9.2.2 กลวิธี - เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกระบวนการวิเคราะหดิน น้ํา พืช ตองจัดทําแผน
ระยะเวลาการวิเคราะหตัวอยางจนถึงขั้นตอนรายงานผลขอมูลแลวเสร็จ 

 


